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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian tentang pengaruh penyimpanan sel sperma menggunakan 

perbedaan kombinasi air kelapa dan gliserol terhadap kondisi motilitas dan 

viabilitas spermatozoa ikan koi (Cyprinus carpio). Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Juni - Juli 2018 berlokasi di Laboratorium Instalasi Budidaya Air Tawar 

Punten (IBAT), Malang – Jawa Timur. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Alat  

Table 3. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

No. Nama Alat Fungsi 

1. Mikroskop Alat untuk mengamati objek penelitian 

2. Mikropipet 
Alat untuk mengambil sampel bahan 

dengan ukuran microliter 

3. Refrigerator Alat untuk menyimpan objek penelitian 

4. Hemocytometer Alat untuk menghitung jumlah sel 

5. Objek glass 
Alat untuk meletakkan sampel objek 

penelitian 

6. Cover glass Alat penutup sampel objek penelitian 

7. Timbangan analitik Alat untuk menimbang bobot ikan 

8. Termometer Alat untuk mengukur suhu refrigerator 

 9. Rak Mikrotube Meletakkan mikrotube 

10. Beaker glass Alat untuk menampung aquades 

11. Spatula Alat untuk mengaduk bahan 

12. Optilab  
Alat untuk mengamati objek penelitian 

secara spesifik 
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3.2.2 Bahan  

Tabel 4. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini :  

No. Nama Bahan Fungsi Jumlah/Dosis 

1. 
Induk jantan ikan 

koi 
Penghasil sperma 1 ekor 

2. 

Mikrotube atau 

tabung eppendorf 

(2000 µl) 

Wadah penyimpanan 

spermatozoa 
15 biji 

3. 
Tip mikropipet 

(1000 µl) 
Mengambil sampel 5 biji 

4. Gliserol 
Pengencer sampel dan 

krioprotektan 
7.5 ml 

5. Air kelapa Pengencer sampel dan energy 7.5 ml 

6. Eosin 2% Uji pewarnaan 100 ml 

7. Alkohol 70 % Pensterilan Alat 100 ml 

8. NaCl Untuk Pengenceran 100 ml 

9. pH Indikator 
Kertas pengukur tingkat 

keasaman sampel 
1 box 

10. Tissu Untuk membersihkan bagian anal 1 box 

11. Kain 
Untuk menutup mata ikan saat 

akan di stripping 
1 helai 

12.  Spuit (1 ml) 
Untuk mengambil sperma dan 

larutan 
13 biji 

 

3.3 Batasan Variabel  

1. Ikan Koi 

Ikan koi koi adalah jenis ikan hasil seleksi yang secara taksonomi  

termasuk spesies Cyprinus carpio. Ikan koi yang digunakan merupakan 

strain ikan koi showa. Kriteria ikan koi yang akan digunakan saat 

penelitian anggota badan lengkap, tidak cacat, tidak robek, atau luka yang 

menyebabkan koi mudah terserang parasit. Tubuh simetris. Jika dilihat 

dari atas, tampak garis punggung lurus. Kepala tidak terlalu besar atau 

seimbang dengan bagian tubuh yang lain. Warna jelas, cemerlang dan 

mengikat, tidak gradasi (bercampuran), tiap warna terpisah secara nyata, 
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dan tidak tercampur. Tidak memiliki warna bitnik - bintik. Umur pertama 

matang kelamin 8 bulan, Panjang standar 22 cm, Berat tubuh pertama 

matang gonad 500 gram/ekor (Yusup, 2012).  

2. Air Kelapa    

Air kelapa yang digunakan saat penelitian yaitu air kelapa muda 

karena mengandung mineral seperti kalium dan natrium. Mineral-mineral 

itu diperlukan dalam poses metabolisme, juga dibutuhkan dalam 

pembentukan kofaktor enzim-enzim ekstraseluler oleh bakteri pembentuk 

selulosa. Selain mengandung mineral, air kelapa juga mengandung 

vitamin-vitamin seperti riboflavin, tiamin, biotin. Air kelapa juga 

mengandung unsur karbon berupa karbohidrat sederhana, seperti: glukosa, 

sukrosa, dan fruktosa. Sehingga air kelapa ini mampu menggantikan energi 

yang dibutuhkan oleh spermatozoa (Ulrike et. al., 2005). 

3. Gliserol   

Gliserol yang digunakan saat penelitian yaitu gliserol murni yang 

memiliki warna bening dan memiliki tingkat kekentalan yang tinggi. 

Penambahan krioprotektan dalam pengencer dapat melindungi 

spermatozoa dari efek yang mematikan selama proses pembekuan dengan 

memodifikasi kristal  kristal es yang terbentuk dalam medium sewaktu 

pembekuan menjadi kecil sehingga mampu menghambat kerusakan 

membran sel secara mekanis pada waktu penurunan suhu (cooling rate).  

Penambahan gliserol ke dalam pengencer semen beku dapat 

meningkatkan daya tahan spermatozoa (Tambing et al., 2000).  
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4. Motilitas 

Motilitas merupakan pergerakan dari spermatozoa. Motilitas sperma 

terjadi karena adanya energi yang menggerakkan aksonema, yang terdapat 

pada ekor sperma. Lamanya spermatozoa  motil dipengaruhi oleh umur 

dan kematangan spermatozoa, temperature dan faktor lingkungan lainnya 

seperti ion – ion, pH dan osmolalitas. Sedangkan kecepatan geraknya 

tergantung dari jenis spesiesnya (Fujaya, 2008).  

5. Viabilitas 

Viabilitas merupakan perhitungan persentase spermatozoa yang 

hidup. Pengamatan dilakukan dengan sistem pewarnaan menggunakan 

eosin 2%. (Fujaya, 2008). Pewarnaan diferensial dengan menggunakan 

zat pewarna eosin. Dua tetes zat warna ditempatkan pada suatu gelas 

objek yang bersih yang kemudian satu tetes kecil semen ditambahkan dan 

dicampurkan lalu diulas menggunakan gelas objek lainnya. 

6. Kualitas Sperma 

  Penelitian kualitas sperma dibagi menjadi dua tahap yaitu 

pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis meliputi 

volume, warna, bau, dan viscositas dari sel sperma ikan koi. Sedangkan 

pemeriksaan secara mikroskopis meliputi gerakan sperma, kuantitas 

sperma dan morfologi dari sperma (Sartoyo, 2005). 

7. Penyimpanan Sperma 

   Penyimpanan dilakukan pada suhu dingin dalam refrigerator dengan 

suhu 4 oC selama 96 jam. 
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3.4 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 

sebagaimana menurut Sugiyono (2011) metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Sedangkan menurut Sudaryanto dalam 

Sutedi (2009) metode penelitian merupakan prosedur dan langkah kerja yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian secara sistematis, mulai dari tahap 

perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan.  

 Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif (Dina, 2014). 

 

3.5  Rancangan Percobaan  

 Penelitian sel spermatozoa di tempatkan sesuai acakan pada tiap mikrotube 

ukuran 2000 µl, masing – masing  mikrotube berisi sperma, air kelapa dan gliserol 

sesuai perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Model yang 

digunakan sesuai dengan Steel and Torrie (1991) dalam Isnan et al., (2013). 

Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. 

Rancangan acak lengkap pola factorial yang digunakan yaitu:    

   

 

Keterangan : 

 

Yij  : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j   

µ : nilai rata-rata   

αi : pengaruh perlakuan ke-i  

€ij : kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

Yij = M + αi + ρi + (αβ)ij + €ij 
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 Apabila uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang nyata secara 

statistik, maka dilakukan uji lanjut BNt (Beda Nyata terkecil) untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan antar tiap individu perlakuan. 

 

3.5.1 Perlakuan  

 Perlakuan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh 

(Isnan et al., 2013). Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

Perlakuan 1  :  0.25ml sperma + 0.75 ml air kelapa. 

Perlakuan 2 : 0.25ml sperma + 0.50 ml air kelapa + 0.25 ml gliserol. 

Perlakuan 3  : 0.25ml sperma + 0.375 ml air kelapa + 0.375 ml gliserol. 

Perlakuan 4  : 0.25ml sperma + 0.25 ml air kelapa + 0.50 ml gliserol. 

Perlakuan 5  : 0.25ml sperma + 0.75 ml gliserol. 

 

3.5.2 Denah Percobaan  

Adapun denah penelitian penyimpanan sperma ikan koi dalam refrigerator 

dengan suhu 4 derajat celcius, dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :  
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P2U2 

P2U3 

P3U3 

P1U1 

P1U3 

P3U2 

P3U1 

P1U2 

P2U1 

P4U1 

P4U2 

P4U3 

P5U1 

P5U2 

P5U3 

 

     

 
    

     

Gambar 2. Denah Percobaan 

Keterangan :   P1-P5   : Perlakuan 1sampai dengan perlakuan 5    

U1-U3 : Ulangan 1 sampai dengan ulangan 3 

 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Pemilihan Induk Ikan Koi 

 Pada penelitian ini memerlukan 1 ekor induk jantan ikan koi yang nantinya 

akan menghasilnkan 4 ml sperma. Kriteria ikan koi yang akan digunakan saat 

penelitian yaitu strain showa anggota badan lengkap, tidak cacat, tidak robek, atau 

luka yang menyebabkan koi mudah terserang parasit. Tubuh simetris. Jika dilihat 

dari atas, tampak garis punggung lurus. Kepala tidak terlalu besar atau seimbang 

dengan bagian tubuh yang lain. Warna jelas, cemerlang dan mengikat, tidak gradasi 

(bercampuran), tiap warna terpisah secara nyata, dan tidak tercampur. Tidak 

memiliki warna bitnik - bintik. Umur pertama matang kelamin 8 bulan, Panjang 

standar 22 cm, Berat tubuh pertama matang gonad 500 gram/ekor (Yusup, 2012).  
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3.6.2 Persiapan Wadah  

Pensterilan alat yang digunakan ini menggunakan pendididhan air dengan 

suhu 100°C. alat – alat yang akan digunakan dicuci bersih kemudian disiramkan 

pada alat yang akan digunakan secara merata. Pensterilan ini dengan tujuan untuk 

menghindari alat untuk terkontaminasi dengan zat – zat lain dan untuk mematikan 

baktri yang menempel pada alat penelitian. Pensterilan tidak hanya pada alat saja 

namun mikrotube dan spuid yang akan digunakan juga ikut diserilkan. 

 

3.6.3 Proses Pengambilan Sperma Induk Jantan Ikan Koi 

 Setelah memilih indukan yang sesuai dengan kriteria, segera dilakukan 

penstripping induk ikan dengan menyapih bagian urugenital menggunakan tisu 

kering agar tidak ada air di daerah urogenitalia, karena air dapat mengaktifkan 

sperma. Kemudian mengurut perutnya hingga mengeluarkan cairan putih yang 

disebut sperma. Sperma yang keluar pertama kali haruslah disapih kembali 

menggunakan tisu kering baru, karena sperma yang pertama keluar terkadang 

masih bercampur dengan cairan yang lain. Kemudian ikan distripping kembali 

hingga mengeluarkan sperma yang segar dan kental. Sperma segar yang keluar 

disedot menggunakan spuid untuk mempermudah pengambilan sperma. 

Sebelumnya dinding – dinding bagian dalam spuid telah dibasahi dengan NaCl 

fisiologis untuk mempertahankan waktu hidup sperma. 
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3.6.4 Pengecekkan Kualitas Sperma 

 Sperma yang telah siap untuk disimpan sebelumnya dilakukan pengecekan 

terlebih dahulu untuk mengetahui layak atau tidaknya sperma tersebut disimpan. 

Sampel sperma diambil sebanyak 0.1 ml kemudian ditambahkan NaCl fisiologis 

sebanyak 0.9 ml, kemudian sperma dilihat pergerakkannya, apabila sperma 

bergerak aktif dan cepat maka sperma layak untuk diberi perlakuan dan dilakukan 

penyimpanan. 

 

3.6.5 Pengenceran Sperma 

 Pengenceran pada penelitian ini menggunakan kombinasi menggunakan air 

kelapa dengan gliserol. Sperma diletakkan pada tabung mikrotube kemudian 

ditambahkan air kelapa dan gliserol sesuai dengan konsentrasi yang telah 

ditentukan. Air kelapa dimasukkan terlebih dahulu setelah sperma kemudian 

ditambahkan gliserol. Gliserol yang berfungsi sebagai krioprotektan yang mampu 

melindungi sperma agar tidak tumbuh bunga es pada sperma saat disimpan pada 

suhu rendah. Pengenceran spermatozoa juga menggunakan penambahan air kelapa 

yang berfungsi sebagai penambahan energi untuk memperpanjang daya hidup 

sperma. 

 

3.6.6 Penyimpanan Sperma 

 Penyimpanan Sperma menggunakan refrigerator dengan suhu 4 oC. Sperma 

disimpan dengan lama waktu 96 jam atau 4 hari untuk kemudian dilakukan 

pengamatan secara mikroskopis dam makroskopis setiap harinya. 
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3.7 Parameter Pengamatan 

3.7.1 Parameter Utama 

1. Nilai motilitas spermatozoa : pengamatan motilitas sperma dilakukan secara 

subjektif dengan mengamati langsung objek yang diamati. 

Tabel 5. Nilai motilitas : 

Nilai 

Motilitas 
Kriteria Keterangan 

1 Buruk 
Sperma mati atau tidak mampu melakukan 

pergerakan 

2 
Kurang 

Baik 

Sperma bergerak ditempat atau kepalanya hanya 

bergetar 

3 Lumayan 
Sperma bergerak maju dan gerakannya cenderung 

aktif melambat 

4 Baik 
Sperma dapat bergerak maju dan gerakannya terlihat 

aktif 

5 
Sangat 

Baik 

Sperma mampu bergerak maju dan terlihat 

gerakannya sangat aktif 

 

2.  Persentase spermatozoa hidup (viabilitas) : meletakkan satu tetes semen 

pada objek glass, ditambah dengan 2 tetes larutan eosin 2% kemudian 

dihomogenkan. Kemudian dilakukan smear dengan 45o dan diangin – 

anginkan selama 30 detik. Spermatozoa hidup, dapat dilihat dengan kepala 

yang tidak dapat menyerap warna atau transparan, sedangkan spermatozoa 

yang telah mati menyerap warna kemerahan dari eosin 2%. 

Spermatozoa Hidup = 
jumlah spermatozoa yang hidup

jumlah spermatozoa hidup+jumlah spermatozoa mati
 𝑥 100% 

 

3.7.2 Parameter Penunjang 

 Parameter penunjang hanya dilakukan di awal penelitian untuk mengetahui 

kualitas sperma ikan koi segar. 
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1. Kualitas Sperma : pengamatan kualitas spermatozoa secara makroskopis, 

yaitu pengamatan meliputi volume, konsistensi atau viskositas dan warna 

sperma, bau sperma. Pengamatan ini di lihat dengan menggunakan mata 

secara langsung tanpa alat bantu. Meliputi : 

a. Volume : volume dihitung menggunakakn pipet volumetric 

b. Warna   : warna sperma dinilai secara visual 

c. Kekentalan : konsistensi diamati dengan cara memiringkan 

tabung reaksi dan dikembalikan ke tempat smula. Kriteria 

penialaian, encer, sedang, sampai kental. 

d. pH   : pH ditentukan dengan pH indicator paper. 

e. Jumlah spermatozoa/mL = N x 5 x DF x 10000 

 Keterangan : 

 Kotak hitung 1 + kotak hitung 2 = N/2 

N   :  adalah jumlah rata – rata sel yang dihitung setiap kotak hitung 

DF   :  adalah faktor pengenceran.  

5   :  adalah faktor koreksi ysng dibutuhkan karena hanya 5 dari 

25 kotak dalam chamber yang dihitung  

10000 : adalah faktor koreksi yang dibutuhkan karena volume setiap 

perhitungan dibawah cover slip adalah 0.0001 mL per 

chamber. 
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3.8 Analisa Data 

 Data kualitas spermatozoa yang telah didapat kemudian dianalisis secara 

deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang hal – hal yang terjadi 

secara kualitatif dilakukan selama percobaan atau penelitian berlangsung. 

Dilanjutkan dengan mengolah data motilitas  dan viabilitas spermatozoa 

yang diperoleh, data ditabulasi dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) satu faktor dengan uji 

F pada selang kepercayaan 95%. Adapun analisis data disajikan dalam tabel analisa 

sidik ragam sebagai berikut : 

Table 6. Analisa Data 

Sumber 

Keragaan 
Db 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F - Hitung F – Tabel 

Rata-rata 

baris 

b-1 JKB 
𝑆1

2 =  
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏
 

  

Rata-rata 

kolom 

k-1 JKK 
𝑆2

2 =  
𝐽𝐾𝐾

𝑑𝑏
 𝑓1 =  

𝑆1
2

𝑆4
2 

Fα(dbp,dbg) 

Interaksi (k-1)(b-1) JK (BK) 𝑆3
2

=  
𝐽𝐾(𝐵𝐾)

𝑑𝑏
 

𝑓1 =  
𝑆2

2

𝑆4
2 

Fα(dbp,dbg) 

Galat bk (n-1) JKE 
𝑆4

2 =  
𝐽𝐾𝐸

𝑑𝑏
 𝑓1 =  

𝑆3
2

𝑆4
2 

Fα(dbp,dbg) 

Total n-1 JKT    

Sumber : Hasan (2006) 

 Data yang telah dianalisis kemudian akan diuji lanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) agar dapat menyimpulkan hasil penelitian. 

- Jika F hitung > F tabel pada taraf 0.01 diberi tanda ** maka perlakuan 

berpengaruh sangat nyata 

- Jika F tabel pada taraf 0.05 < F hitung < F tabel pada taraf 0.01 dibri tanda 

* maka perlakuan berpengaruh nyata 
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- Jika F hitung < F tabel pada taraf 0.05 diberi tanda tn/ts maka perlakuan tidak

berpengaruh nyata.


