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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF AGE ON SEMEN PRODUCTION IN ONGOLE 
 

 
This study aims to identify and compare age males on the production of semen in 

Ongole (PO). The results of this research may provide information to the general public 
that the age can be used as one criterion for selecting cattle PO as male candidates, 
especially excellent in the field of reproduction.  

 
The materials used in this experiment were 13 head of cattle PO then classified 

into three groups based on age (<29 months), (29-41 months), (> 41 months). The 
method used is the method of observation by observing the production of fresh semen 
which includes a qualitative survey among others, mass motility, color, consistency, and 
pH. Quantitative survey volume, individual motility, percentage of live and abnormal, 
and concentration. This survey data was analyzed using anova to compare the three 
groups of body weight. If there are significant differences in test meal followed by a 
Least Significant Difference (LSD). 

 
 The results of this study indicate that production of semen in the three age groups 

(<29 months), (29-41 months), (> 41 months) respectively are qualitatively the white 
color of milk by 61.5, 77.8 and 68.7%; overall consistency: strong, moderate and weak; 
mass motility (+++): 23.07, 44.5 and 18.75%; pH (7): 61.5, 77.8 and 87.5%. Quantitative 
assessment in a row is the volume: 3,6 ± 1.06, 2,6 ± 0.76 and 5,2 ± 0.76 ml (P<0,01);  
individual motility 58.1 ± 10.23, 73.4 ± 6.67 and 65.3 ± 3.27% (P<0,05);  percentage of 
life : 57.5 ± 9.12, 50.7 ± 19.22 and 63.9 ± 15.29% (P>0,05); percentage of abnormal 16.1 
± 9.85, 28.3 ± 9.12 and 18.2 ± 7.18% (P>0,05); concentration 50.7 ± 13.72, 63.4 ± 11.48 
and 54.1 ± 7.40 (P>0,05). The combined volume of the test results, individual motility, 
and concentration of consecutive 12053.64, 10916.38 and 17853.01 juta/ml.  

 
 Based on data analysis, we can conclude that production of good semen to serve 

as superior males should select cattle with the age of 29-41 months and need to do further 
research on the effect of age on male fertility in the field.   

  
 

 
 
 
 

 
 

Keywords: Ongole Cattle, Age, Production of semen. 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH UMUR TERHADAP PRODUKSI SEMEN 
SAPI PERANAKAN ONGOLE 

 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan umur pejantan 
terhadap produksi semen sapi Peranakan Ongole (PO). Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan informasi kepada khalayak umum bahwa umur dapat dijadikan 
sebagai satu kriteria untuk menseleksi ternak sapi PO sebagai calon pejantan unggul 
khususnya dalam bidang reproduksi.  
 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 13 ekor sapi PO kemudian 
dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan umurnya (<29 bulan), (29-41 bulan), 
(>41 bulan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dengan 
mengamati produksi semen segar yang meliputi pemerikasaan kualitatif antara lain 
motilits massa, warna, konsistensi, dan pH. Pemerikasaan kuantitatif meliputi volume, 
motilitas individu, persentase hidup, abnormal, dan konsentrasi spermatozoa. Data hasil 
penelitian ini dianalisis menggunakan analisis ragam dengan membandingkan tiga 
kelompok bobot badan. Apabila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT). 

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi semen pada ketiga kelompok 
umur (<29 bulan), (29-41 bulan), (>41 bulan) secara berturut-turut secara kualitatif 
adalah warna putih susu sebesar 61.5, 77.8 dan 68.7%; konsistensi secara keseluruhan : 
kental, sedang dan encer; motilitas massa (+++): 23.07, 44.5 dan 18.75%; pH (7) : 61.5, 
77.8 dan 87.5%. Penilaian secara kuantitatif berturut-turut adalah volume: 3,6 ± 1.06, 2,6 
± 0.76 dan 5,2 ± 0.76 ml (P<0,01); motilitas individu : 58.1 ± 10.23, 73.4 ± 6.67 dan 65.3 
± 3.27% (P<0,05); persentase hidup : 57.5 ± 9.12, 50.7 ± 19.22 dan 63.9 ± 15.29% 
(P>0,05); persentase abnormal 16.1 ± 9.85, 28.3 ± 9.12 dan 18.2 ± 7.18% (P>0,05); 
konsentrasi (107 / ml) : 50.7 ± 13.72, 63.4 ± 11.48 dan 54.1 ± 7.40 (P>0,05). Hasil 
pengujian gabungan volume, motilitas individu, dan konsentrasi yaitu berturut-turut 
12053.64, 10916.38 dan 17853.01 juta/ml.  
 

Berdasarkan analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi semen yang 
baik untuk dijadikan sebagai pejantan unggul hendaknya memilih sapi dengan umur 29-
41 bulan dan perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh umur terhadap 
fertilitas pejantan di lapangan.  

 
 
 
 
 

 
Kata kunci : Sapi Peranakan Ongole, Umur, Produksi semen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Reproduksi dapat diterangkan berdasarkan susunan kata-katanya yaitu re yang 

berarti kembali dan produksi yang berarti menghasilkan, sehingga reproduksi dapat 

diartikan sebagai suatu proses menghasilkan individu kembali sebagai proses regenerasi 

bagi suatu makhluk hidup. Reproduksi mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan 

ilmu-ilmu peternakan secara umum, hal ini terkandung dalam pernyataan bahwa 

keberhasilan suatu usaha peternakan sangat tergantung pada keberhasilan dari reproduksi 

ternaknya.  

Semen yang berkualitas dari seekor pejantan unggul dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor menurut Suyadi, Susilawati dan Isniani (2004), yang menyatakan bahwa 

makanan/nutrisi, suhu dan musim, frekwensi ejakulasi, umur, dan faktor lain seperti 

bangsa, penyakit, heriditas dan gerak badan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas semen ternak jantan. 

Sapi Peranakan Ongole (PO) terkenal sebagai sapi pedaging dan sapi pekerja, 

mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi lingkungan, 

memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induk yang cepat kembali normal 

setelah beranak, pejantan memiliki kualitas semen yang baik (Affandhy, Situmorang, 
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Wijono dan Rihandini., 2002). Sapi PO memiliki warna tubuh putih abu-abu dengan 

warna hitam disekeliling mata, gumba dan gelambir yang besar menggelantung.  

Sapi PO pejantan yang unggul dapat memproduksi semen secara 

berkesinambungan dan optimal dengan kualitas dan kuantitas yang bagus apabila 

diperlakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu tersedianya pejantan yang fertil dan 

penampakan reproduksi yang optimal pada saat penampungan semen dan evaluasi 

kualitas semen sangat diperlukan. Perlakuan penampungan semen yang baik dilakukan 

dengan pembangkitan tingkah laku seksual sebelum kopulasi yang dipengaruhi oleh 

hormon testoteron, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah umur, lingkungan 

(suhu), nutrisi, frekwensi kawin, faktor sosial (dominasi/persaingan) (Wodicka – 

Tomaszewska, 1991). 

Perbaikan mutu genetik ternak dapat melalui sistem perkawinan silang antara 

ternak lokal dengan ternak impor yang memiliki sifat genotip yang unggul. Secara teknis 

kawin silang memiliki tujuan penggabungan dua sifat atau lebih yang berbeda dan 

akhirnya diharapkan performan hasil silangan mempunyai nilai sama atau diatas dari nilai 

rata-rata performan kedua bangsa tetuanya (Hardjosubroto,1994). Oleh sebab itu salah 

satu usaha untuk memperbaiki kualitas mutu genetik ternak yaitu  dengan cara melakukan 

Inseminasi Buatan (IB). 

Inseminasi Buatan merupakan teknologi reproduksi yang mampu membantu 

mempercepat proses peningkatan mutu genetik ternak melalui penyebaran pejantan bibit 

unggul. Program IB memungkinkan penggunaan pejantan yang memiliki mutu genetik 
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unggul dengan maksimal, sehingga pejantan yang digunakan untuk IB harus merupakan 

pejantan yang memiliki kualitas dan kuantitas spermatozoa yang baik. Oleh karena itu 

tersedianya pejantan yang fertil dan penampakan reproduksi yang optimal terutama pada 

saat penampungan semen dan evaluasi kualitas semen sangat diperlukan. 

Sesuai dengan penjabaran diatas faktor umur adalah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas semen, pernyataan itu diperkuat oleh Hulet dan Shelton 

(1974) yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya umur maka kualitas semen pun 

akan semakin membaik, baik konsentrasi maupun persentase spermatozoa yang hidup 

akan semakin tinggi. Umur merupakan parameter ternak mengalami dewasa kelamin 

yang diiringi dengan pendewasaan tubuh yang secara alamiah akan mempengaruhi 

kelenjar-kelanjar dan hormon reproduksi untuk melakukan spermatogenesis, sehingga 

proses itu akan diteruskan dengan kemampuan ternak jantan memproduksi semen. 

Berdasarkan alasan tersebut maka diperlukan adanya penelitian tentang pengaruh umur 

terhadap produksi semen pada sapi PO.  

 

1.2 Rumusan Masalah     

Berdasarkan uraian tersebut diatas diharapkan faktor umur dapat menjadi salah 

satu parameter dalam penentuan produksi semen pada sapi potong, khususnya sapi PO 

sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui kisaran umur sapi saat memproduksi 

semen secara optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan pengaruh umur terhadap volume semen, konsentrasi spermatozoa, 
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motilitas individu spermatozoa, persentase hidup spermatozoa dan abnormalitas 

spermatozoa pada sapi PO. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur terhadap produksi 

semen pada sapi PO. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 

memilih pejantan unggul sapi PO. 

 

1.5 Hipotesis 

Umur sapi PO pejantan berpengaruh terhadap produksi semen.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi PO 

Sapi ongole merupakan keturunan sapi Zebu dari India, mempunyai dominan 

warna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuhnya, mempunyai gelambir di 

bawah leher dan berpunuk. Sifatnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan 

setempat menyebabkan sapi ini mampu tumbuh secara murni di pulau Sumba. 

Persilangan antara sapi Jawa asli (madura) dengan sapi ongole menghasilkan sapi yang 

disebut sapi PO. 

 

2.2 Spermatozoa Sapi 

Semen suatu spesies hewan mempunyai sifat yang berbeda dengan spesies lain. 

Perbedaan itu terletak pada volume per ejakulasi, konsistensi, pH, konsentrasi, warna dan 

bau (Devandra, 1994). Menurut Campbell dan Lasley (1980), morfologi spermatozoa dari 

berbagai spesies ternak memiliki kesamaan. Sedangkan menurut Hardjopranoto (1979) 

perbedaan tertentu pada tiap spesies hanya terletak pada bentuk kepalanya. 

Morfologi spermatozoa sapi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian 

kepala, badan dan ekor. Spermatozoa merupakan sel kecil, kompak dan sangat khas yang 

tidak bertumbuh dan membagi diri. Bagian kepala mengandung materi-materi herediter 

paternal dan ekor mengandung sarana penggerak (Tolihere, 1985). Bagian tengah 
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digambarkan sebagai pusat tenaga spermatozoa, karena mitokondria tersebut berderat-

deret dari ujung keujung dalam untaian spiral untuk membentuk putaran heliks. Ekor 

spermatozoa menyerupai flagelium, dua sentriol terletak dalam bagian tengah. Dari sini 

fibril-fibril yang serupa dengan silia terlentang dalam ekor. Fibril-fibril ini bersifat 

kontraktil dan menimbulkan gerakan ekor spermatozoa (Frandson, 1986).  

2.3 Penilaian Semen Sapi 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara normal di ejakulasikan ke dalam 

saluran kelamin betina sewaktu kopulasi, tetapi dapat juga dapat ditampung dengan 

berbagai cara untuk keperluan inseminasi buatan dan penelitian. Menurut Partodihardjo 

(1980) pada ternak jantan mempunyai anatomi kelenjar – kelenjar kelamin pelengkap 

yang berbeda pada berbagai jenis hewan ternak jantan, hal ini kemudian menyebabkan 

volume dan komposisi semen yang dihasilkan terdapat perbedaan pula pada species- 

species tersebut. Semen sapi berejakulasi dengan cepat, sedangkan ejakulasi pada kuda 

dan babi berlangsung lebih lama dalam beberapa menit.       

Semen terdiri dari dua bagian, diantaranya yaitu spermatozoa atau disingkat 

sperma yang dihasilkan di testes, dan plasma semen yang merupakan campuran sekresi 

yang diproduksi oleh epididimis serta kelenjar–kelenjar kelamin pelengkap yaitu 

kelenjar–kelenjar vesikularis dan prostate. Sperma dan plasma semen yang diproduksi 

oleh kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yang kedua-duanya dikontrol oleh hormon 

(Toelihere, 1977). 
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Penilaian semen dilakukan untuk melihat apakah semen yang diperiksa memiliki 

kualitas dan kuantitas yang baik sehingga layak untuk digunakan dalam program IB. 

Penilaian semen juga berperan penting dalam menentukan seberapa besar pengencer yang 

digunakan (Partodiharjo, 1992). Penilaian semen harus segera dilakukan dalam waktu 

singkat sesudah penampungan. Semen yang baru diperoleh dari pejantan sebelum 

diencerkan segera diadakan pemeriksaan yang meliputi penilaian mikroskopis dan 

makroskopis. 

1. Penilaian mikroskopis:  

A. Konsentrasi 

Konsentrasi spermatozoa dihitung dengan menggunakan alat haemocytometer 

yang diamati dengan pembesaran 400 kali. Dalam perhitungan konsentrasi ini 

menggunakan larutan NaCl 3 persen.  

Cara perhitungan konsentrasi spermatozoa menurut Partodiharjo (1982) adalah : 

a. Semen digetarkan dengan tangan atau diaduk dengan hati-hati supaya homogen. 

b. Semen dihisap sebanyak 0,005 ml ke dalam haemocytometer 

c. Pipet diangkat dari cairan semen, hisap sedikit udara dalam pipet lalu ujung pipet 

yang tersentuh oleh semen dibersihkan dengan kertas tissue. 

d. Setelah bersih maka selanjutnya menghisap larutan NaCl 3 persen sampai angka 

1,01 diatas bagian pipet yang membesar. Kemudian ujung pipet ditutup dengan 

ujung jari, dengan demikian semen diencerkan 200 kali. 
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e. Dikocok dengan cara mengayun-ayunkan pipet dengan membuat angka 8. 

f. Buang 4 atau 5 tetes dan ujungnya dibersihkan dengan kertas tissue. 

g. Gelas obyek sitometer thoma yang telah ditutup dengan cover glass ditetesi 

larutan semen dari pipet haemocytometer dibagian pinggir. 

h. Sperma yang berada di dalam kotak disudut dihitung dengan pembesaran 400 

kali. 

i. Kepala spermatozoa yang melintang garis atas kanan dan kiri kotak kecil 

dihitung, sedangkan yang melintas di garis kanan bawah dan kiri tidak dihitung. 

j. Jika dalam kelima kotak itu = Y maka konsentrasi sperma Y x 10 /ml semen 

Penilaian konsentrasi spermatozoa per mili sangat penting, karena faktor ini 

dipakai sebagai kriteria penentuan kualitas semen. Konsentrasi per ml 1000-1800 

juta per ml semen (Tolihere, 1993). 

Selain dengan menggunakan haemocytometer perhitungan konsentrasi 

spermatozoa dapat juga dengan menggunakan perhitungan konsentrasi dengan rumus 

jumlah sperma pada 5 kotak kamar hitung Neubauer x 400 x 50.000 x % sperma hidup. 

B. Persentase Hidup 

Pengamatan persentase hidup dilakukan dengan membuat preparat dengan 

menggunakan semen yang diolesi dengan eosin-negosin. Kemudian diamati di bawah 

mikroskop dengan pembesaran 400 kali dihitung jumlah spermatozoa yang tampak terang 

dianggap hidup dan spermatozoa yang tampak gelap dianggap mati. Jumlah spermatozoa 
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yang dihitung sampai dengan 100 kali, dengan jumlah  persentase spermatozoa  hidup 

lebih besar dari 80% (Partodiharjo, 1982). Hasil penelitian Wicaksono (1999) 

menunjukkan bahwa persentase spermatozoa hidup semen segar Sapi PO sebesar 

79,42%. 

C. Motilitas Individu 

Motilitas atau daya gerak spermatozoa dinilai segera setelah penampungan  semen 

yang umumnya digunakan sebagai ukuran kesanggupan dalam melakukan proses 

fertilisasi, hal ini disebabkan motilitas spermatozoa secara ekstrim rentan terhadap 

kondisi lingkungan seperti suhu panas atau dingin. Hasil penilaian motilitas spermatozoa 

tidak memiliki korelasi tinggi dengan fertilitas (Jushasz et all, 2000).  

Evans dan Maxwell (1987), menyatakan bahwa gerak individu spermatozoa dapat 

diamati dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 400 kali pada suhu yang 

dijaga konstan 37ºC dengan menggunakan cover glass, kemudian menentukan persentase 

spermatozoa yang bergerak progresif. Toelihere (1985) mengklasifikasikan gerak 

individu spermatozoa mulai dari pergerakan progresif atau gerak maju yang merupakan 

gerak terbaik, gerak mundur dan gerak melingkar sering merupakan tanda-tanda cold-

shok, gerakan berayun atau berputar putar ditempat sering terlihat pada spermatozoa yang 

tua, kemudian apabila spermatozoa banyak yang berhasil bergerak dan dianggap mati. 
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D.  Motilitas Massa 

Motilitas massa diamati dengan menggunakan mikroskop tanpa cover glass 

dengan perbesaran 100 kali pada suhu yang dijaga konstan 37º C (Evans dan Maxwell, 

1987). Hasil penilaian motilitas spermatozoa cukup subyektif sehingga dibutuhkan tenaga 

yang berpengalaman, bagaimanapun juga penilaian motilitas spermatozoa tidak memiliki 

korelasi tinggi dengan fertilitas (Juhaz et al., 2000). Toelihere (1985) menetukan kriteria 

penilaian gerak massa spermatozoa sebagai berikut : 

a. Sangat baik (+++), terlihat adanya gelombang besar, banyak, gelap, tebal 

dan aktif seperti gumpalan awan hitam yang bergerak cepat berpindah-

pindah tempat. 

b. Baik (++), bila terdapat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang, kurang 

jelas dan bergerak lambat. 

c. Kurang baik (+), jika tidak terdapat gelombang melainkan gerakan-

gerakan individual aktif progresif. 

Buruk (0), bila hanya sedikit ada gerakan-gerakan individual. 

E. Persentase Abnormalitas 

Pengamatan abnormalitas dilakukan terhadap 100 jumlah sample spermatozoa 

dan perhitungan jumlah spermatozoa abnormalitas dalam persen (Partidiharjo, 1982). 

Semua penyimpanan morfologi dari kerangka normal seperti spermatozoa sebagai bentuk 

abnormal (Salisbury dan Vandenmark, 1961).  
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Abnormalitas spermatozoa diklasifikasikan menjadi dua yaitu abnormal primer 

dan abnormal sekunder. Abnormal primer meliputi kepala spermatozoa terlalu besar 

(macrocephalic), kepala terlalu kecil (microcephalic), kepala pendek melebar, pipih 

memanjang dan piriformis, kepala rangkap, ekor ganda, bagian tengah melipat, 

membesar, piriformis atau bertaut abaxial pada pangkal kepala dan ekor yang melingkar, 

putus atau terbelah. Abnormalitas sekunder misalnya ekor terputus, kepala tanpa ekor, 

bagian tengah melipat, adanya butiran-butiran protoplasma proximal/distal dan acrosoma 

yang terlepas (Tolihere, 1985). Hasil penelitian Anonymous (2005) bahwa persentase 

abnormal spermatozoa segar sapi Peranakan Ongole sebesar 7,47 persen. Semen yang 

memiliki abnormalitas spermatozoa belum mencapai 20 persen masih dapat dipakai 

untuk IB (Partodiharjo, 1992), sedangkan menurut Evans dan Maxwell (1987) 

abnormalitas spermatozoa yang belum mencapai 15 persen masih dapat digunakan untuk 

IB. 

2.  Penilaian makroskopis 

A. Volume semen 

Volume semen dapat dilihat dengan menggunakan gelas ukur setelah 

penampungan (Patodiharjo, 1982). Pemeriksaan semen segar menyebutkan bahwa semen 

segar sapi bervariasi antara 1,0 sampai 15,0 ml  (Toelihere, 1993).  
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B. Warna 

Pada umumnya semen berwarna krem keputih-putihan atau hampir seputih susu. 

Semen yang berwarna hijau kekuningan biasanya banyak mengandung kuman 

pseudomonas aerugnosa yang menandakan  terlalu lama disimpan pada suhu ruang. 

Semen yang berwarna merah menandakan bahwa semen itu mengandung darah yang 

telah hancur atau busuk. Sedangkan yang berwarna krem tua sampai kuning, warna ini 

disebabkan banyaknya jumlah pigmen riboflavin (Partodihardjo, 1992; Tolihere, 1985). 

C. Derajat Keasaman (pH) 

Semen normal memiliki variasi pH sekitar 6,5-6,9 dengan rata-rata 6,75. Variasi 

ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah adanya aktifitas spermatozoa dalam 

menguraikan fruktosa, sehingga pH menjadi turun, kontaminasi dengan kuman sehingga 

pH naik dan adanya perbedaan cara penampungan (Salibury dan Vandenmark, 1961). 

Hasil penelitian (Tolihere, 1993) menyatakan bahwa pH semen sapi PO sebesar 6,8. 

Sedangkan Cole dan Cupps (1977) menyatakan bahwa semen normal memiliki pH 

sekitar 5,9-7,3. 

D. Konsistensi  

Konsistensi atau derajat kekentalan diamati dengan cara menyerongkan tabung 

dan menegakkan kembali dengan melihat kekentalan semen didalamnya. Penilaian 

konsistensi yaitu encer dan pekat atau kental. Menurut Partodiharjo (1987) konsistensi 

semen sapi lebih encer dibandingkan kambing. 



 13 

2.4 Pengaruh Umur Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Semen 

Kualitas semen dan jumlah spermatozoa pada pejantan tua biasanya lebih tinggi 

dan stabil dari pada pejantan yang muda. Pejantan-pejantan yang terlalu tua akan 

menghasilkan semen dengan jumlah spermatozoa rendah, peningkatan spermatozoa 

abnormal dan penurunan daya pembekuan (Masuda, 1992). Pada umumnya semakin 

bertambahnya umur, maka kualitas semen akan semakin baik, konsentrasi maupun 

jumlah persentase spermatozoa hidup akan semakin tinggi. Hasil penelitian Arokhim 

(1998) menunjukan bahwa umur yang mempunyai kualitas semen yang paling tinggi 

adalah pejantan umur 2 – 2,5 tahun. Hal ini menunjukan bahwa kondisi umur 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas semen yang dihasilkan. Menurut 

Partodiharjo (1992) kuantitas dan kualitas semen ternak pajantan secara keseluruhan 

dipengaruhi oleh faktor umur, besar dan beratnya, breed serta frekwensi penampungan.   

2.5 Hubungan Antara Berat Badan Dan Umur Dengan Besar Testis  

Besarnya testis dipengaruhi oleh berat badan, umur dan faktor makanannya, tetapi 

berat badan mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari pada umur (Hafesz, 1987). 

Semakin bertambahnya berat badan yang juga dengan demikian berarti bertambah besar 

pula volume testisnya. Hubungan antara volume testis, lingkar testis dan umur sangat 

penting diketahui sejak awal, sebab pejantan muda dengan volume testis yang kecil akan 

mempunyai testis kecil pula pada saat dewasa. Sebaliknya, pejantan dengan testis yang 

besar mempunyai hubungan dengan kecepatan pubertas (Thompson, 1979). 
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Banyaknya spermatozoa yang diproduksi tergantung pada perubahan berat testis. 

Courut (1978) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara berat testis gonad, 

cadangan spermatozoa ekstra gomadal dan produksi spermatozoa. Selanjutnya mengenai 

hubungan antara produksi semen dengan umur dikatakan juga bahwa pertambahan 

produksi semen sapi sehubungan dengan bertambahnya umur ada hubungannya dengan 

semakin banyaknya spermatogonia yang berfungsi sebagai penyangga kelangsungan 

hidup spermatenia yang nantinya juga berdeferensiasi menjadi spermatozoa dalam siklus 

spermatogenesis yang berlangsung terus menerus. 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Semen 

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan fertilisasi adalah 

kualitas spermatozoa yang baik. Kualitas semen yang menurun akan memperkecil 

terjadinya konsepsi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi semen adalah 

sebagai berikut: 

a. Musim dan Suhu 

 Musim dan Suhu pada daerah dengan temperature yang berfluktuatif dapat 

berpengaruh terhadap produksi semen ternak jantan. Produksi semen akan meningkat 

disaat musim kawin. Musim kawin pada ternak lebih dikaitkan dengan lama pendeknya 

penyinaran oleh sinar matahari (Corteel, 1984).  

Suhu panas yang kontinyu lebih berpengaruh terhadap fertilitas dari pada suhu 

yang berganti-ganti panas dan dingin, sedangkan sapi jantan yang dibiarkan disalju pada 
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suhu -25 ºF disertai angin berkecepatan 60 mil perjam menyebabkan nekrosa kulit, 

dermatitis pada scrotum, panas dan mengalami pembengkakan. (Tolihere, 1993). 

Suhu lingkungan yang terlampau rendah atau tinggi dapat mempengaruhi fungsi 

thermoregulatoris scrotum yang berakibat buruk terhadap spermatozoa dan dapat 

memungkinkan terjadi penurunan produksi spermatozoa (Tolihere, 1993). 

b. Nutrisi 

Nutrisi memiliki peran penting pada pengaturan fungsi reproduksi ternak jantan. 

Ternak jantan yang mengalami undernutrition akan menyebabkan penghambatan 

pencapaian pubertas (diusia muda), penurunan volume semen, jumlah spermatozoa per 

ejakulasi, persentasi spermatozoa hidup, motilitas spermatozoa dan peningkatan 

abnormalitas spermatozoa (Brown, 2001).  

Umumnya apabila reproduksi terganggu pada hewan dewasa karena kekurangan 

makanan, mudah diperbaiki dengan memberikan makanan yang layak dan cukup baik 

kualitas dan kuantitasnya, tetapi apabila pertumbuhan hewan tersebut sudah terhalang 

dan perkembangan alat-alat produksi sudah sangat dihambat, maka akan sukar sekali 

mengembalikan alat-alat reproduksi kepada fungsionalnya yang baik dengan pemberian 

makanan yang cukup, oleh sebab itu pejantan harus dipertahankan pada kondisi fisik 

yang baik dan tidak boleh menjadi gemuk (Partodiharjo, 1987). 

 

 



 16 

c. Frekwensi Ejakulasi Dan Libido 

Jumlah pemakaian pejantan dalam satu satuan perlu dibatasi karena dengan 

frekwensi ejakulasi yang terlalu sering dengan waktu relatif pendek akan menyebabkan 

penurunan libido, volume semen dan jumlah spermatozoa per ejakulasi. Pada sapi 20 kali 

ejakulasi berturut-turut dalam waktu 1,5 sampai 7 jam akan menurunkan volume semen 

dari 4,2 ml antara ejakulasi pertama dan ejakulasi ke 20, konsentrasi spermatozoa 

menurun dari 1,35 milyar/ml menjadi 0,3 milyard/ml. 

Libido dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen yang diejakulasikan, 

sehingga usaha untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas semen yang tinggi dapat 

dilakukan dengan meningkatkan libido melalui penggantian pemancingan saat 

penampungan semen, mendekatkan pejantan lain sebagai saingan dan mengadakan false 

mounting (Tolihere, 1993). 

d. Libido Dan Faktor-Faktor Psikis 

Kualitas semen sapi dipengaruhi oleh libido. Faktor yang mempengaruhi libido 

dapat berasal dari luar dan dari dalam tubuh hewan tersebut. Faktor dari dalam tersebut 

termasuk faktor fisiologik terutama adalah faktor psikis yang mempengaruhi kopulasi 

normal. Pejantan yang secara genetic mempunyai mempunyai libido yang rendah lebih 

cenderung untuk mengembangkan sifat penolakan psikis untuk kawin. Suatu istirahat 

kelamin yang cukup lama, perubahan tempat penampungan dan persiapan yang matang 

dan hati-hati dapat bermanfaat untuk menghasilkan pengaruh psikis tersebut dan 
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mengajarkan kepada pejantan supaya kembali kawin atau melayani vagina buatan secara 

normal (Tolihere, 1993; Frandson, 1996). 

e.  Bangsa 

Pada pejantan sapi potong jumlah spermatozoa adalah lebih sedikit dibandingkan 

dengan pejantan sapi perah pada umur setelah pubertas, serta motilitas sesudah 

pembekuan yang lebih rendah dan jumlah sperma abnormal yang lebih tinggi dari pada 

pejantan sapi perah (Elliot, 1969). 

f. Umur  

Awal produksi spermatozoa hidup dibuktikan dengan terdapat spermatozoa di 

dalam testis, pada umur 7,5 sampai 8,5 bulan, berkaitan dengan periode pada waktu 

ternak itu menunjukkan kemampuan seksual yang pertama, dengan tanda-tanda bahwa 

sapi jantan itu mau menaiki betina. Beker dan Vandemark (1952) berpendapat bahwa 

sapi jantan bangsa Holstein-Friesian pada umur 29 minggu menunjukkan tanda-tanda 

pertama kali untuk menaiki sapi dara pada umur 6-11 bulan, sedangkan ejakulasi pertama 

terjadi pada pejantan dengan umur 8,5-11 bulan. Selama jangka waktu terhitung dari 

kemauan seksual pejantan muncul pertama kali, penis tumbuh dan berkembang dengan 

cepat. Salisbury dan Vandemark (1961) menyatakan bahwa tercapainya umur sapi jantan 

pertama kali memproduksi spermatozoa aktif dan ejakulasi pertama tergantung kepada 

individu-individu pejantan itu sendiri.  
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Volume semen dan jumlah spermatozoa pada pejantan tua biasanya lebih tinggi 

dan lebih stabil daripada pejantan yang masih muda. Produksi semen sapi pejantan lebih 

stabil pada umur 3-6 tahun. Pejantan-pejantan yang lebih tua akan menghasilkan produksi 

semen dengan jumlah hidup yang rendah, meningkatnya sperma abnormal dan penurunan 

daya pembekuan (Masuda, 1992). Frekwensi spermatozoa yang abnormal juga lebih 

tinggi pada sapi pejantan yang berumur kurang dari 2 tahun dibandingkan dengan yang 

lebih tua (Chacon, 2000). 

Perkawinan yang fertil dapat terjadi pada waktu pubertas, testis terus berkembang 

dan menghasilkan lebih banyak sperma. Spermatogenesis secara normal akan terus 

berlangsung selama hidup hewan sampai mulai terjadi atropy dari tubuli seminiferi dan 

hanya sedikit yang menghasilkan sperma (Tolihere, 1993).  

 Adapun faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas produksi spermatozoa 

antara lain adalah: 

1. Penyakit Dan Bibit Penyakit 

Penyakit-penyakit umum maupun maupun lokal, khronik atau akut, menular atau tidak 

menular dapat mempengaruhi produksi, kualitas dan kuantitas semen secara langsung 

maupun tidak langsung. Pada abscess acuta dapat terjadi degradasi sperma menyusul 

peninggian suhu badan menyebabkan hilangnya kepala sperma. Selain abscess, juga 

pembekakan, trauma dan pendarahan scrotum, epididimys dan hipoplasia testes adalah 
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beberapa contoh penyakit yang mengurangi daya perkembangbiakan ternak (Tolihere, 

1993). 

2. Pengangkutan 

Perjalanan atau pengangkutan yang jauh dibawah kondisi buruk seperti kepanasan atau 

kedinginan yang berlebihan, dan kelemahan fisik dapat menurunkan kualitas semen dan 

fertilitas hewan jantan (Tolihere, 1993). 

3. Herediter 

Faktor-faktor herediter penyebab sterlitas atau infertilitas dapat dibagi atas bentuk-bentuk 

yang menghasilkan efek anatomis terhadap organ reproduksi dan bentuk-bentuk yang 

kurang jelas dan sulit ditentukan. Efek herediter biasanya disebabkan oleh pengaruh satu 

gen, beberapa gen dapat mempengaruhi ternak jantan maupun betina sedangkan gen lain 

bersifat terbatas hanya pada satu kelamin (Hedah, 2000). 

4. Gerak Badan 

Belum dapat dibuktikan bahwa gerak badan mempengaruhi produksi spermatozoa secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Gerak badan penting untuk mempertahankan otot-otot 

tubuh, terutama kaki dan kesehatan secara tubuh keseluruhan (Tolihere, 1993). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati, Pasuruan. 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada 10 Juni  sampai dengan 4 November 2009. 

3.2 Materi Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan materi 13 ekor sapi PO calon pejantan. Sebelum 

penelitian dilakukan masing-masing sapi ditimbang bobot badan dan dilakukan 

pengukuran statistik vital. Umur masing-masing sapi diketahui melalui pencatatan 

rekording yang telah tersedia di Loka Penelitian Sapi Potong Grati ini dapat dilihat pada 

Tabel.1 sebagai berikut:   

Tabel 1. Umur sapi PO Calon Pejantan. 

No sapi Umur (hari) 
05/34 1456 
05/32 1612 
07/59 658 
06/27 943 
06/09 1104 
05/36 1381 
07/06 896 
07/07 901 
07/20 833 
07/54 658 
Total 10442 hari = 35 bulan 

Rata-rata 1044.2 ± 334.09 hari  
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 Pencatatan umur ternak dilakukan dengan melihat recording masing-masing 

individu. Memperhatikan Lampiran 1 maka pengklasifikasian sapi PO berdasarkan 

umurnya dibagi menjadi tiga kelompok dan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori Sapi PO berdasarkan umur 
 
Kategori umur (bulan) Jumlah sapi 
Muda (< 29) 4 
Sedang (29-41) 5 
Tua (> 41) 4 
 

  Pejantan Sapi PO dipelihara secara out door (di ruang terbuka) dengan sistem 

kandang kelompok. Jenis pakan yang diberikan yaitu hijauan dan konsentrat. Pakan 

diberikan pada waktu pagi dan sore hari sedangkan air minum disediakan secara 

adlibitum.  

3.3 Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian  adalah vagina buatan untuk sapi, 

mikroskop cahaya, obyek glass, tabung reaksi 50 ml, water bath, thermometer, beaker 

glass 100 ml, ose, pipet dan mikro pipet, kertas laksmus, tissue, termos air panas, 

mikroskop, cover glass, gunting, pinset, kondom, tabung penampungan, Bunsen, 

aluminium foil.  

Bahan yang digunakan dalam percobaan adalah semen segar, oil imersi, xilol, 

aquades, glycerol, Vaseline, air hangat, alcohol 70 persen, eosin-negrosin. 
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3.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mengamati kualitas 

semen segar Sapi PO jantan yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan : 

a. Sapi jatan umur muda (< 29 bulan) 

b. Sapi jantan umur sedang (29-41 bulan) 

c. Sapi jantan umur tua (> 41 bulan) 

3.5 Urutan Kerja 

Urutan kerja penelitian yang dilakukan sebelum penampungan semen dilakukan, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran statistik vital yang berupa pengukuran bobot 

badan, tinggi depan, tinggi belakang, lingkar scrotum, panjang badan dan lingkar dada 

pada ternak yang akan ditampung. Khusus untuk pengukuran statistik vital dibagi 

menjadi enam variabel antara lain : 

1. Bobot Badan (BB) diukur dengan menggunakan timbangan bobot badan ternak 

sapi. 

2. Tinggi Depan (TD) diukur dengan alat ukur atau mistar mulai dari tanah (datar) 

sampai puncak gumba. 

3. Tinggi Belakang (TB) diukur dengan mistar mulai dari tanah yang datar sampai 

bagian pantat ternak yang tertinggi. 

4. Lingkar Dada (LD) diukur dengan pita ukur melingkar dada dekat scapula/kaki 

depan bagian belakang. 
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5. Lingkar Scrotum (LS) mengukurnya dengan cara diukur pada bagian tengah 

scrotum dengan menggunakan pita ukur, sebelum diukur terlebih dahulu scrotum 

ternak dirangsang dengan cara mengurut atau mengelusnya agar dapat mengembang 

dengan normal, sehingga dapat dilakukan pengukuran dari scrotum tersebut. 

6. Panjang badan (PB) diukur dengan mistar dari tuberculum lateral humerus (point of 

shoulder = sendi peluru) sampai ke tuber ischiadicum (pin bone) 

 Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memeriksa semen sapi ongole 

yang sudah siap ditampung dengan menggunakan vagina buatan, setelah itu dilakukan 

pengamatan baik makroskopis maupun mikroskopis. 

1. Pelaksanaan Penampungan Semen 

Penampungan semen dilakukan dengan menggunakan vagina buatan khusus untuk sapi. 

Pelaksanaan penampungan semen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

a. Persiapan vagina buatan, yaitu menyiapkan vagina dengan cara mengisi dengan air 

menggunakan suhu 60º C, setelah air masuk dipompakan udara pada vagina buatan. Suhu 

bagian dalam vagina buatan. Suhu bagian dalam vagina buatan yang diharapkan berkisar 

antara 41-45º C. selanjutnya bagian dalam vagina buatan diolesi dengan vaseline. Vagina 

buatan siap digunakan. 

b. Persiapan pejantan, pejantan didekatkan dengan teaser dibiarkan menaiki beberapa 

kali supaya diperoleh hasil yang optimal. 
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c. Penampungan semen, dilakukan dengan cara collector memegang vagina buatan pada 

tangan kanan dan berada disebelah kanan hewan pemancing dengan posisi tangan 

memegang vagina buatan membentuk sudut 45 derajat dengan garis horizontal. Setelah 

pejantan mulai menaiki hewan pemancing ditarik kembali sampai  dengan 2-3 kali untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah diulangi 2-3 kali maka pada saat pejantan 

naik lagi tangan kiri colector memegang preputium, mengarahkan penis masuk kedalam 

vagina buatan. 

2. Pengamatan semen.  

Pengamatan semen meliputi pengamatan mikroskopis dan makroskopis : 

Pengamatan mikroskopis meliputi: 

a. Motilitas masa  

Motilitas masa diamati dengan cara meneteskan semen dalam obyek glass, kemudian 

diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Penilaian gerakan masa dapat 

ditentukan sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, tebal 

dan aktif; baik (++) bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang dan bergerak 

lamban; agak baik (+) jika tidak terlihat gelombang melainkan hanya gerakan-gerakan 

individual aktif progresif; dan buruk (0) bila hanya sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan 

individual. 
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b. Motilitas individu 

Pengamatan motilitas individu diamati dengan cara menetaskan semen di atas obyek 

glass, kemudian ditutup dengan cover glass. Pengamatan di bawah mikroskop dengan 

pembesaran 400 kali. 

c. Konsentrasi 

Pengamatan konsentrasi yaitu mengencerkan semen 0,5 µml dengan larutan 

konsentrasi yaitu NaCl 3% 0,9 ml dan Formalin 0.1 ml kedalam tabung reaksi sebanyak 2 

kali. Setelah semen tercampur maka selanjutnya mengambil larutan tersebut dengan 

menggunakan pipet mikrometer dan meneteskannya diatas gelas obyek haemocytometer 

thoma yang telah ditutup cover glass. Kemudian diamati di bawah mikroskop dengan 

pembesaran 400 kali. Penghitungan dilakukan pada 5 kotak yaitu pojok kanan kiri atas, 

pojok kanan kiri bawah dan kotak bagian tengah. Perhitungan konsentrasi spermatozoa 

dengan menggunakan perhitungan konsentrasi dengan rumus jumlah sperma pada 5 kotak 

kamar hitung Neubauer x 400 x 50.000 x % sperma hidup. 

d. Persentase hidup 

Persentase hidup diamati dengan pewarnaan eosin dan negrosin. Semen diteteskan 

pada obyek glass dan ditetesi dengan eosin-negrosin. Setelah dihomogenkan diusap 

menggunakan cover glass dengan posisi 30º terdapat horizontal. Zat warna eosin akan 

mewarnai spermatozoa menjadi berwarna gelap, sedangkan sperma yang hidup akan  

tetap tidak berwarna. Gelas obyek diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 
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kali setelah sebelumnya ditetesi oleh oil imersi. Spermatozoa yang dihitung dari 100 

pengamatan sel spermatozoa, hasilnya dinyatakan dalam persen. 

e. Persentase Abnormalitas 

Preparat untuk pengamatan abnormalitas seperti preparat pengamatan hidup mati, 

yang diamati bentuk morfologinya. Dalam menghitung sperma yang abnormal ekor yang 

terputus atau terpisah dari kepala tidak dihitung. Jumlah spermatozoa abnormal dihitung 

dari 100 sel spermatozoa, dan hasilnya dinyatakan dalam persen. 

Pengamatan makroskopis meliputi: 

a. Volume  

Volume semen langsung diamati setelah penampungan dan hasilnya dilihat pada 

skala tabung tabung penampungan yang berukuran 10 ml. 

b. Warna  

Warna diamati pada waktu semen berada dalam tabung penampungan. Penentuan 

warna semen sapi yang dipakai adalah putih pucat, putih kekuningan, putih susu, putih 

bening, putih keruh, kuning coklat, kotor. 

c. Kekentalan 

Kekentalan atau konsistensi dapat diamati dengan cara menggoyang-goyangkan 

tabung berisi semen secara perlahan-lahan. Semen sapi mempunyai konsistensi kental 

berwarna yang krem.  Penilaian kekentalan yaitu encer, sedang dan kental.  
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3.6 Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan adalah analisis ragam dengan membandingkan tiga 

kelompok umur. Apabila terdapat perbedaan nyata maka akan  dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT). 

3.7 Batasan Istilah 

Volume semen adalah banyaknya semen yang ditampung dengan vagina buatan ketika 

pejantan mengeluarkan semen dan diukur berdasarkan skala yang tertera dalam 

alat penampungan. 

Konsentrasi spermatozoa adalah banyaknya sel spermatozoa dalam 1 ml semen. 

Presentase spermatozoa yang hidup adalah spermatozoa yang hidup adalah banyaknya sel 

spermatozoa yang tidak berwarna setelah dilakukan pewarnaan pada 100 sel 

spermatozoa yang diamati. 

Persentase abnormalitas spermatozoa adalah banyaknya sel spermatozoa yang abnormal 

pada 100 sel spermatozoa yang diamati. 

Motilitas masa spermatozoa adalah gerakan spermatozoa secara massa di bawah 

pandangan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Berdasarkan penilaian 

gerakan masa ini maka semen dapat dibedakan : 

- sangat baik (+++), terlihat gelombang-gelombang besar, banyak, gelap, 

tebal dan aktif bagaikan gumpalan awan hitam dan bergerak cepat 

berpindah-pindah tempat; 
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- baik (++), bila terlihat gelombang-gelombang kecil, tipis, jarang dan 

bergerak lamban; 

- lumayan (+), jika tidak terlihat gelombang-gelombang melainkan hanya 

gerakan-gerakan individual aktif progresif; 

- buruk (0), bila hanya ada sedikit atau tidak ada gerakan-gerakan 

individual. 

Motilitas individu spermatozoa adalah gerakan spermatozoa di bawah pandangan 

mikroskop dengan pembesaran 400 kali (dinyatakan dalam persen). 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Statistik Vital Sapi Calon Induk Pejantan      

Statistik vital merupakan pedoman dan informasi yang berkaitan dengan ukuran 

tubuh ternak untuk membantu dalam tata laksana peternakan, antara lain seperti jumlah 

kebutuhan pakan ransum yang harus diberikan kepada ternak, mengetahui waktu saat 

ternak sapi dikawinkan dan juga waktu pada saat ternak siap dipasarkan.  

Pengukuran ukuran tubuh sapi meliputi penimbangan bobot badan, pengukuran 

tinggi depan, tinggi belakang, lingkar dada, panjang badan dan lingkar scrotum. Terdapat 

beberapa metode pengukuran bobot badan selain secara manual menggunakan timbangan 

dapat pula diketahui dengan perhitungan ukuran lingkar dada dan panjang badan, hal ini 

sesuai dengan Anonymous 2008 yang menyatakan bahwa antara besar lingkar dada 

dengan bobot badan ternak sapi terdapat korelasi yang positif. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Partodihardjo (1992) bahwa kuantitas dan 

kualitas semen secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor umur, bobot badan, frekwensi 

penampungan  dan breed pejantan, sehingga dalam penelitian ini juga dilakukan 

pengukuran statistik vital sebagai pelengkap dalam pengamatan hasil kualitas semen yang 

ditampung.  

Pengukuran statistik vital sapi PO dalam penelitian di Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati ini dilakukan pada 13 ekor sapi jantan, dengan tiga pengelompokan umur 

berbeda diantaranya adalah kelompok umur  < 29 bulan, 29-41 bulan dan >41 bulan.    

Pengukuran statistik vital sapi jantan PO di Loka Penelitian Sapi Potong Grati 

dapat dilihat sebagai berikut:   
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Tabel 3. Ukuran statistik vital jantan (x ± SD) 

Kel.       
Tinggi 
Depan 

Tinggi 
belakang 

Lingkar 
dada 

Lingkar 
scrotum 

Panjang 
badan 

Umur 
(bulan) 

n 
 

Bobot 
Badan 

< 29 

 
rata-rata 385.25 

a
 134 

a
 137.18 

a
 169.75

 
 30.437

 
 136

 
 

4 SD 4.13 2.21 0.89 6.03
 
 1.98

 
 7.99

 
 

29-41 

 
rata-rata 393.5 

a
 133 

a
 137.6 

a
 173.6

 
 30.9

 
 137.9

 
 

5 SD 33.31 5.62 3.24 1.63
 
 0.74

 
 9.03

 
 

>41 

 
rata-rata 504.125 

b
 142.75 

b
 145.68 

b
 181.87

 
 31.31

 
 146.12

 
 

4 SD 37.79 5.84 6.71 17.24 1.43 9.75 
Keterangan : Notasi berbeda pada kolom yang sama antar kelompok berbeda nyata (P<0,05) 

Pada Tabel. 3 dijelaskan bahwa bobot badan sapi PO menunjukkan pertumbuhan 

bobot badan yang normal  karena dilihat dari umur sapi jantan yang diukur sesuai dengan 

tiga kelompok golongan umur yang berbeda, sapi jantan yang lebih muda memiliki bobot 

badan yang lebih rendah dibandingkan dengan bobot badan sapi dengan umur yang lebih 

tua. Bobot badan tertinggi adalah kelompok umur >41 bulan sebesar 504.12 kg yang 

memiliki hubungan berbeda nyata terhadap kelompok umur <29 dan 29-41 bulan dengan 

taraf kepercayaan 95%, keterangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7. Sesuai dengan 

Anonymous 2009, bahwa dengan adanya proses kerjasama pertumbuhan tubuh maka 

ukuran-ukuran badan akan menunjukkan perubahan bentuk sampai hewan tersebut 

dewasa.  

Dapat dilihat pada Tabel. 3 bahwa ukuran tinggi depan sapi PO dari berbagai 

kelompok umur  yang tertinggi adalah >41 bulan sebesar  142.75 cm. Sesuai dengan hasil 

pengukuran pada saat penelitian menyebutkan bahwa tinggi depan sapi PO umur >41 

bulan memiliki hubungan berbeda nyata terhadap kelompok umur <29 dan 29-41 bulan 

dengan taraf kepercayaan 95%, keterangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Meskipun sapi PO kelompok umur <29 bulan mempunyai hubungan nyata dengan 

kelompok umur 29-41 bulan, akan tetapi sapi PO umur 29-41 bulan memiliki ukuran 
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tinggi depan yang lebih kecil dari pada umur <29 bulan. Hal ini dapat terjadi karena 

pengaruh pertumbuhan tubuh antara satu dengan yang lain berbeda-beda, sesuai dengan 

Anonymous 2009, yang menyatakan bahwa pertumbuhan adalah peningkatan bobot 

badan yang sejalan dengan bertambahnya umur ternak, proses ini diikuti dengan 

terjadinya perkembangan yaitu perubahan struktur dan fungsi organ tubuh pada ternak 

yang sedang tumbuh dari adanya perbedaan pertumbuhan relatif berbagai komponen-

komponen tubuh.  

Pertambahan bobot badan dapat juga dipengaruhi oleh jumlah zat nutrisi makanan 

yang dikonsumsi oleh sapi setiap harinya, nutrisi juga dapat meningkatkan jumlah 

jaringan tubulus seminiferus yang terdapat pada testis sehingga akan diikuti dengan 

pertambahan ukuran scrotum (Anonymous, 1999).      

Hubungan umur dengan perubahan bobot badan sapi dapat dilihat secara jelas 

dengan semakin bertambahnya umur ternak maka hal ini akan disertai dengan fase 

dewasa tubuh yang ditandai dengan pertambahan bobot badan ternak.  Berkaitan dengan 

hubungan yang terjadi dalam pertambahan ukuran statistik vital, Anonymous 2009 

menyatakan bahwa dengan bertambah dewasanya ternak yang diikuti dengan 

pertambahan bobot badan maka akan mempengaruhi pertambahan ukuran statistik vital 

lainnya seperti lingkar dada.  

Tinggi belakang sapi PO diketahui pada Tabel. 3 menunjukkan dengan 

bertambahnya umur sapi maka akan diikuti oleh pertambahan ukuran tinggi belakang. 

Akan tetapi dapat dilihat pada tabel bahwa sapi umur 29-41 bulan tidak meningkat tinggi 

dengan sapi PO umur <29 bulan. Namun demikian pada umur >41 bulan terjadi 

peningkatan yang cukup tinggi dari umur 29-41 bulan. Dari hasil perhitungan diketahui 
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sapi PO umur >41 bulan memiliki hubungan berbeda nyata terhadap kelompok umur <29 

dan 29-41 bulan dengan taraf kepercayaan 95%, keterangan tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

Sementara itu untuk pengukuran lingkar dada, lingkar scrotum dan panjang badan 

tidak terdapat perbedaan yang nyata pada masing-masing kelompok sapi PO. Hal ini 

dapat menjadi acuan dalam penelitian ini bahwa secara keseluruhan tidak semua ukuran 

statistic vital terdapat perbedaan nyata terhadap umur sapi PO di Loka Penelitian Grati.  

Sehingga dari hasil perhitungan tersebut, perbedaan yang nyata terlihat adalah umur 

terhadap bobot badan, tinggi depan dan tinggi belakang saja, sedangkan pengukuran 

lingkar dada, lingkar scrotum dan panjang badan tidak terdapat perbedaan yang nyata 

pada ketiga kelompok umur sapi PO. Akan tetapi pengukuran yang dilakukan secara 

manual dapat pula  terjadi kesalahan karena kekurang telitian pada saat pengukuran yang 

disebabkan sapi pejantan yang sedang diukur melakukan perlawanan sehingga dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran.  

4.2. Pemeriksaan Produksi Semen Sapi PO Jantan Berdasarkan Umur 
 

Penampungan semen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebanyak empat 

kali pengulangan untuk satu ekor sapi. Pada pelaksanaannya tedapat beberapa kesulitan 

di lapangan, terkendala sapi pejantan yang tidak dapat ditampung karena tidak dapat naik 

dan tidak dapat mengeluarkan semen (dapat dilihat pada Lampiran 3). Sapi tersebut 

terdapat 4 ekor yaitu sapi dengan nomor 07/59, 06/27, dan 06/09 yang tidak dapat 

ditampung karena tidak mau naik sebanyak 1 kali dan sapi nomor 07/54 tidak 

mengeluarkan semen sebanyak 2 kali, sehingga total semen sapi yang dapat ditampung 

sebanyak 47 kali. 
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Pemeriksaan produksi semen sapi PO meliputi pemeriksaan mikroskopis dan 

makroskopis. Pemeriksaan mikroskopis meliputi motilitas massa, motilitas individu, 

persentase hidup, persentase abnormal, dan konsentrasi spermatozoa. Sedangkan 

pemeriksaan produksi semen makroskopis meliputi volume, warna semen, konsistensi 

atau kekentalan dan pH. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati didapatkan hasil pengujian kualitatif sebagai berikut: 

4.2.1 Pemeriksaan Mikroskopis  

a. Motilitas Massa  

Motilitas massa adalah penilaian semen dengan menggunakan mikroskop tanpa 

cover glass dengan perbesaran 100 kali pada suhu yang dijaga konstan 37º C (Evans dan 

Maxwell, 1987). Berikut adalah data pengamatan motilitas massa semen sapi PO di Loka 

Penelitian Sapi Potong Grati : 

Tabel 4. Data pengamatan persentase motilitas massa semen sapi PO pada    
pengelompokan umur. 

 

Umur   
                                

Motilitas Massa   
(bulan) 0 1+ 2+ 3+ 

< 29 7,69 (1/13) 23,07 (3/13) 46,15 (6/13) 23,07 (3/13) 
29-41 11,2 (2/18) 11,2 (2/18) 33,4 (6/18) 44,5 (8/18) 
>41 - 25,25 (4/16) 56,25 (9/16) 18,75 (3/18) 

 

Setiap pengamatan motilitas massa pada masing-masing kelompok umur 

dilakukan perhitungan prosentase untuk mengetahui jumlah motilitas massa yang 

cenderung lebih banyak atau sebaliknya pada tiap-tiap kelompok umur. 

Dari hasil penilaian motilitas massa atau pergerakan massa diatas mikroskop ini 

didapatkan hasil gerak massa yang sangat baik (+++) lebih banyak pada sapi dengan 
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golongan umur antara 29-41 bulan. Sedangkan gerak massa dengan kualitas baik (++) 

terdapat pada sapi golongan umur <29 dan >41 bulan.   

  Spermatozoa bergerak bergelombang mengikuti arah kepala spermatozoa, 

sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan yang terpisah sesuai dengan letak spermatozoa 

yang berbeda-beda. Spermatozoa mempunyai kecenderungan untuk bergerak bersama-

sama menuju ke satu arah (Salisbury dan Vandemark, 1984). Pergerakan massa 

spermatozoa yang baik pada umur 29-41 bulan, menandakan bahwa pada umur tersebut 

spermatozoa yang dihasilkan sudah cukup banyak dengan aktifitas spermatozoa yang 

aktif. Kecepatan spermatozoa dalam melakukan pergerakan juga bervariasi sesuai dengan 

perubahan suhu, suhu optimal bagi spermatozoa aktif adalah 41-43ºC.  

b. Persentase Hidup 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dari berbagai 

umur diperoleh hasil perhitungan persentase spermatozoa hidup sebagai berikut: 

Tabel 5. Rata-rata persentase hidup spermatozoa sapi Peranakan Ongole pada 
pengelompokan umur (%). 

 
Kel. 

Umur (bulan) 
Jumlah 
Pejantan 

Persentase 
hidup 

< 29  
                                rata-rata 
4                                    SD 

57.5  
9.12 

29-41 
                               rata-rata 
5                                    SD 

50.7  
19.22 

>41  
                                rata-rata 
4                                    SD 

63.9  
15.29 

 

Pemeriksaan persentase hidup spermatozoa sapi PO pada Tabel. 5 menunjukkan 

jumlah spermatozoa hidup tertinggi adalah sapi PO umur >41 bulan dengan jumlah 63,9 

%. Hasil analisis ragam pada Lampiran 10 didapatkan Fhitung untuk persentase hidup 1,3 
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dan F tabel untuk taraf signifikan 5% dan 1% berturut-turut adalah 4,26 dan 8,02 

sehingga dari perhitungan tersebut H1 ditolak hal ini menunjukkan bahwa persentase 

hidup spermatozoa pada tiga kelompok umur yang berbeda tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase hidup spermatozoa yang 

didapatkan memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi. Nilai persentase hidup 

spermatozoa sapi PO berfluktuatif dari tiap-tiap kelompok umur. Sapi PO umur 29-41 

bulan mengalami penurunan terhadap umur <29 bulan, penurunan ini dapat disebabkan 

oleh pengaruh kondisi internal tubuh ternak, nutrisi pada pakan, gangguan kondisi 

eksternal pada saat sapi ditampung.  

Menurut penelitian (Partodiharjo, 1982) menunjukkan bahwa persentase 

spermatozoa hidup semen segar sebesar 80%. Sedangkan hasil persentase hidup yang 

diperoleh dalam penelitian belum cukup mencapai standart kualitas semen sapi PO yang 

baik, hal ini dapat terjadi pada beberapa penelitian dikarenakan beberapa faktor eksternal 

yang mempengaruhi kualitas spermatozoa. Faktor tersebut antara lain adalah perbedaan 

bangsa sapi yang diteliti, keadaan lingkungan tempat  penelitian, pemenuhan nutrisi sapi 

jantan yang akan diinseminasikan dan juga dapat pula terjadi karena libido atau faktor-

faktor psikis ternak saat akan ditampung. Penyebab terjadinya perbedaan hasil penaksiran 

juga dapat terjadi karena dengan cara penaksiran perhitungan menggunakan zat warna 

dalam kenyataannya persentase sperma yang bergerak dibanding dengan yang tidak 

bergerak tidak cocok dengan persentase sel-sel yang menghisap warna dibanding sel-sel 

yang tidak menghisap warna. Secara teori menurut Partodihardjo (1980) spermatozoa 

yang hidup dan bergerak berkemungkinan mempunyai defect (cacat) pada dinding selnya, 
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sehingga dapat mengisap warna, sehingga di bawah mikroskop dapat dianggap mati 

sedangkan penaksiran dengan cara yang lain dianggap hidup. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pewarnaan eosin-negrosin karena 

sesuai dengan pernyataan Partodihardjo (1980) bahwa perbedaan kemampuan menghisap 

zat warna antara sel-sel sperma yang mati dan yang hidup memberi kemungkinan untuk 

menaksirkan jumlah spermatozoa yang hidup dengan lebih obyektif. Oleh karena itu pada 

waktu semen segar dicampur dengan zat warna tertentu maka spermatozoa yang hidup 

tidak menghisap warna dan sebaliknya. Spermatozoa yang mati akan menghisap warna 

sehingga perbedaannya akan terlihat dengan jelas.  

c. Motilitas Individu  

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dari tiga 

kelompok umur diperoleh rata-rata persentase motilitas individu spermatozoa dari tiga 

kelompok umur yang berbeda sebagai berikut :  

Tabel 6. Rata-Rata Persentase Motilitas Individu Spermatozoa Sapi PO Pada 
Pengelompokan Umur (%). 

 

Kel. 
Umur (bulan) 

Jumlah 
Pejantan Motilitas  

Individu 

< 29 
                                            rata-rata 
 4                                              SD 

58.1 a 
10.23 

29-41 
                                            rata-rata 
 5                                              SD 

73.4 b 
6.67 

>41 
                                            rata-rata 
 4                                              SD 

65.3 a 
3.27 

Keterangan : Notasi yang sama pada kolom yang sama antar kelompok tidak berbeda nyata (P>0,05)  

Pengukuran persentase motilitas individu spermatozoa sapi PO yang dibagi dalam 

tiga kelompok umur menunjukkan bahwa persentase motilitas individu spermatozoa sapi 

PO tertinggi adalah sapi umur 29-41 bulan sebesar 73,42%, namun demikian terjadi 
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penurunan nilai motilitas pada umur lebih tua yaitu >41 bulan menjadi 65,31%. 

Penurunan ini dapat diperkirakan terjadi karena semakin tua umur sapi maka 

spermatozoa yang dihasilkan dapat mengalami penurunan daya gerak yang disebabkan 

karena sapi jantan yang ditampung memiliki daya motilitas individu yang rendah. Hasil 

analisis ragam pada lampiran 9 didapatkan Fhitung untuk motilitas individu 4,4 dan F 

tabel untuk taraf signifikan 5% dan 1% berturut-turut adalah 4,26 dan 8,02 sehingga dari 

perhitungan tersebut H1 diterima hal ini menunjukkan bahwa motilitas individu 

spermatozoa pada tiga kelompok umur yang berpengaruh nyata (P<0,05). Hasil analisis 

ragam dari perhitungan motilitas individu yang menunjukkan pengaruh nyata, dilanjutkan 

dengan uji BNT yang menghasilkan tidak terdapat perbedaan nyata pada kelompok umur 

< 29 dengan 29-41 bulan, sedangkan terjadi hubungan yang berbeda nyata pada 

kelompok umur <29 dengan >41 bulan.  

Hasil dari pengamatan persentase motilitas individu spermatozoa pada Lampiran 

2 yang terdiri dari pejantan tiga kelompok umur bervarisasi antara 10-85%, persentase 

motilitas individu spermatozoa sapi PO sebagian besar sudah memenuhi syarat kualitas 

semen yang baik, meskipun ada sebagian yang masih di bawah standar. Evans and 

Maxwall (1987) menyatakan bahwa semen segar mempunyai  motilitas baik antara 70-

85% dan sangat baik pada 90% atau lebih. Sapi jantan pada penelitian ini menghasilkan 

semen dengan  motilitas individu yang sama atau dibawah dari penelitian yang dilakukan 

oleh Maxwall, hal ini dapat terjadi karena kondisi spermatozoa secara ekstrim rentan 

terhadap kondisi lingkungan seperti suhu yang panas atau dingin, selain itu pada 

penelitian yang dilakukan di Loka Penelitian Sapi Potong ini tidak diamati tentang 

pemenuhan kebutuhan nutrisi sapi yang akan ditampung, sehingga dapat dimungkinkan 
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nutrisi memiliki peran penting pada pengaturan fungsi reproduksi ternak jantan. Ternak 

jantan yang mengalami undernutrition akan menyebabkan penghambatan pencapaian 

pubertas (diusia muda), penurunan volume semen, jumlah spermatozoa per ejakulasi, 

persentasi spermatozoa hidup, motilitas spermatozoa dan peningkatan abnormalitas 

spermatozoa (Brown, 2001).  

Perkiraan motilitas merupakan suatu prosedur visual dan dinyatakan secara 

komparatif sehingga penilaian yang dilakukan tidak mutlak. Dalam hal ini penaksiran 

motilitas individu setiap peneliti dapat berbeda antara satu dengan yang lain, karena 

penilaian persentase motilitas individu ini dinilai berdasarkan subyektifitas dari peneliti. 

Akan tetapi penaksiran kualitas spermatozoa ini akan dikuatkan oleh penaksiran hidup 

dan mati spermatozoa setelah spermatozoa itu diwarnai. 

Sesuai dengan bentuk morfologi spermatozoa dan pola metaboliknya, 

spermatozoa yang hidup dapat mendorong dirinya sendiri maju ke depan di dalam 

lingkungan zat cair. Kecepatan spermatozoa akan menurun sejalan dengan bertambah 

tuanya umur sapi pejantan, yang dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas endokrinologi. 
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d. Persentase Abnormalitas 

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa rata-rata abnormalitas spermatozoa 

sapi PO di Loka Penelitian Sapi Potong Grati sebagai berikut: 

Tabel 7. Rata-Rata Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi PO Pada Pengelompokan 
Umur (%). 

 
Kel. 

Umur (bulan) 
Jumlah 
Pejantan 

Abnormalitas 
 

< 29 
                                        rata-rata 
   4                                        SD 

16.1  
9.85 

29-41 
                                       rata-rata 
   5                                         SD 

28.3  
9.12 

>41 
                                        rata-rata 
   4                                         SD 

18.2  
7.18 

 
  

Perhitungan persentase abnormalitas spermatozoa sapi PO pada Tabel.7 diatas 

dapat diketahui bahwa persentase tertinggi pada kelompok umur 29-41 bulan sebesar 

28.83% dan terendah pada kelompok umur <29 bulan. Ditinjau dari persentase 

abnormalitas sebagaimana dikatakan Toelihere (1985) bahwa infertilitas pada pejantan 

terjadi apabila abnormalitas spermatozoa melewati 30-35% dan kelainan morfologi 

dibawah 20% masih dianggap normal. Hasil penelitian semen yang diamati memiliki 

jumlah abnormalitas yang cukup baik sesuai pengamatan Toelihere, walaupun pada umur 

29-41 bulan terjadi kenaikan abnormalitas, hal ini dapat terjadi karena waktu 

penampungan semen yang berbeda dan kondisi internal sapi jantan yang tidak kondusif 

untuk ditampung.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 11 didapatkan Fhitung untuk persentase 

abnormalitas spermatozoa sapi PO adalah 2,7 dan F tabel untuk taraf signifikan 5% dan 

1% berturut-turut adalah 4,26 dan 8,02 sehingga dari perhitungan tersebut H1 ditolak hal 

ini menunjukkan bahwa persentase abnormalitas spermatozoa pada tiga kelompok umur 
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yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Berdasarkan hasil penelitian diatas 

terdapat rata-rata abnormalitas dengan jumlah persentase yang tinggi, hal ini dapat terjadi 

karena kondisi semen yang memang tidak baik atau berkualitas jelek sehingga perlu 

dilakukan beberapa kali penampungan untuk memastikan abnormalitas primer itu muncul 

lagi pada penampungan berikutnya. Akan tetapi tingginya persentase abnormalitas dapat 

juga terjadi karena abnormalitas sekunder yang dapat terjadi karena kesalahan perlakuan 

setelah semen meninggalkan testis, misalnya mendapat kocokan yang keras dalam tabung 

penampung, dikeringkan terlalu cepat, dipanaskan dengan temperature terlalu tinggi, 

penggesekan yang terlalu keras dan lain sebagainya (Partodiharjo, 1980). 

Salah satu perubahan pertama pada degradasi seminalis antara lain adalah 

penampakan spermatozoa tanpa ekor, yang disebabkan oleh gangguan patologik, panas, 

suhu yang terlalu dingin pada testis atau defisiensi pakan. Perubahan dini ini akan diikuti 

oleh penampakan abnormalitas primer. Variasi proporsi tipe abnormalitas semen tidak 

hanya dipengaruhi oleh gangguan kesehatan reproduksi jantan saja, tetapi menurut 

Salisbury dan Vandemark (1984) dipengaruhi juga oleh perubahan musim pada lokasi 

daerah tertentu. Banyak abnormalitas terdapat pada spermatozoa waktu perkembangan 

secara morfologik serta pada waktu pelaksanaan pemeriksaan semen. Bentuk-bentuk 

abnormalitas primer spermatozoa terdapat didalam testis karena kesalahan 

spermatogenesis, disebabkan oleh faktor keturunan, penyakit reproduksi, defisiensi 

makanan dan pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik. 

e. Konsentrasi Spermatozoa 

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa rata-rata konsentrasi spermatozoa sapi 

PO di Loka Penelitian Sapi Potong Grati sebagai berikut: 
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Tabel 8. Rata-Rata Konsentrasi Spermatozoa Sapi PO Pada Pengelompokan Umur           
( 107 / ml ) 

 
Kel. 

Umur (bulan) 
Jumlah 
Pejantan 

Konsentrasi 
 

< 29 
                                               rata-rata 
 4                                                   SD 

50.7  
13.72 

29-41 
                                              rata-rata 
 5                                                   SD 

63.4  
11.48 

>41 
                                              rata-rata 
 4                                                   SD 

54,1  
7.40 

 
 

Perhitungan konsentrasi semen sapi PO yang terlihat pada Tabel 8 diatas 

menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi sebesar 63,4. 107 / ml pada kelompok umur 29-

41 bulan. Dari ketiga kelompok tersebut tidak memiliki perbedaan yang nyata antara satu 

dengan yang lainnya. Hasil analisis ragam pada Lampiran 12 didapatkan F hitung untuk 

konsentrasi spermatozoa sapi PO adalah 1,4 dan F tabel untuk taraf signifikan 5% dan 

1% berturut-turut adalah 4,26 dan 8,02 sehingga dari perhitungan tersebut H1 ditolak hal 

ini menunjukkan bahwa konsentrasi spermatozoa pada tiga kelompok umur yang berbeda 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05). Menurut Masuda (1992) yang menyatakan bahwa 

konsentrasi spermatozoa akan stabil pada umur sapi yang lebih tua yaitu kisaran umur 3-

6 tahun, dijelaskan pula bahwa jumlah produksi semen tiap mililiternya akan berbanding 

lurus dengan volume semen saat ditampung. Hal ini tidak sesuai dengan hasil 

perhitungan konsentrasi yang didapatkan pada penelitian sapi PO di Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati ini. Kondisi demikian dapat dimungkinkan terjadi karena pengaruh 

lingkungan, pada saat ditampung sapi mengalami stress sehingga hasil semen yang 

ditampung memiliki konsentrasi yang sedikit. Perbedaan bangsa sapi juga dapat menjadi 

pertimbangan dalam melihat perbedaan kondisi konsentrasi sapi PO dalam penelitian. 
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Konsentrasi spermatozoa memiliki tingkat keragaman data yang cukup tinggi, hal 

ini dapat dipengaruhi karena kurangnya rangsangan seksual pada awal sapi jantan yang 

akan segera ditampung atau false mounting. Pada saat penampungan berlangsung, false 

mounting tidak dilakukan secara optimal, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap 

kurangnya rangsangan sapi jantan untuk mengeluarkan semen secara optimal dengan 

konsentrasi spermatozoa yang tinggi.  

Konsentrasi spermatozoa tidak terlepas dari fungsi epididymis, dimana menurut 

Nuryadi (2000) sewaktu spermatozoa memasuki epididymis bersama cairan asal testis 

dalam keadaan relatif encer, diperkirakan spermatozoa sejumlah 100 juta per milliliter 

pada sapi, domba dan babi. Dalam epididymis spermatozoa dikonsentrasikan menjadi 

kira-kira 4 milyar spermatozoa per mililiter. Mekanisme terjadinya konsentrasi ini, 

karena sel-sel yang ada pada dinding epididymis mengabsorbsi cairan asal testis yang 

sebagian besar terjadi pada caput dan ujung proximal dari corpus epididymis.  

Penilaian konsentrasi atau jumlah spermatozoa per milliliter semen sangat penting 

dilakukan karena faktor inilah yang menggambarkan sifat-sifat semen dan dipakai 

sebagai salah satu kriteria penentuan kualitas semen. Fluktuasi yang tinggi dapat 

dijumpai pada hasil pengukuran konsentrasi spermatozoa. Konsentrasi spermatozoa 

dipengaruhi oleh pakan, frekwensi penampungan dan keadaan seksual pada saat akan 

ditampung. Sehingga pernyataan bahwa semakin tua umur sapi maka memiliki 

konsentrasi yang stabil dapat memberikan hasil yang berbeda pada saat penelitian kali ini 

dikarenakan faktor pendukung konsentrasi spermatozoa lainnya.  

Pada umumnya konsentrasi sejalan dengan perkembangan seksual dan 

kedewasaan sapi jantan, sesuai dengan kualitas makanan yang diberikan dan pengaruh 
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kesehatan reproduksi serta besarnya testis. Ejakulasi pertama dari pejantan yang telah 

lama tidak dikawinkan akan memperlihatkan sifat-sifat yang lebih kental dari pada 

ejakulasi kedua yang dilakukan oleh pejantan sapi tersebut.  

f.   Jumlah Spermatozoa Motil ( Perkalian Volume, Motilitas Individu, Konsentrasi) 

Penggabungan antara konsentrasi spermatozoa, volume semen dan prosentase 

spermatozoa motil akan memberikan jumlah spermatozoa motil per ejakulat, yaitu 

kuantitas yang menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasikan dengan jumlah 

ejakulat tersebut dalam satuan juta per millimeter.  

Dari hasil penelitian produksi semen secara kuantitatif yang merupakan perkalian 

antara volume semen, motilitas individu dan konsentrasi didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 9. Jumlah Spermatozoa Motil  (perkalian volume, motilitas individu, konsentrasi). 

Umur (bulan) Spermatozoa Motil  

< 29 10858.9  

29-41 12502.1 

>41 18158.7 
 

  Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kelompok sapi dengan umur > 41 bulan 

mempunyai jumlah spermatozoa yang motil tinggi karena nilainya paling tinggi 

dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Keadaan tersebut sesuai dengan 

pernyataan Toelihere (1993) perkalian antara volume, konsentrasi, dan tingkat motilitas 

spermatozoa merupakan perhitungan total jumlah spermatozoa motil per ejakulasi, secara 

kuantitas berguna dalam perhitungan berapa banyak jumlah betina yang dapat 

diinseminasi dengan satu ejakulasi. Produksi semen dipengaruhi oleh umur, volume 
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testis, kapasitas cadangan spermatozoa di dalam epididymis, musim kawin dan frekuensi 

ejakulasi sapi pejantan. 

  Dari hasil evaluasi pengamatan spermatozoa yang dilaksanakan di Loka 

Penelitian Sapi Potong Grati ini secara garis besar menunjukkan bahwa produksi 

spermatozoa semakin meningkat dengan bertambahnya umur pejantan. Hal ini tidak 

terlepas dari proses endokrinologi yang terjadi pada organ-organ reproduksi sapi jantan 

yang merupakan pijakan dalam melakukan analisa terkait pengaruh umur terhadap 

produksi spermatozoa yang dihasilkan. 

   Testis mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon kelamin jantan dan tempat 

dihasilkannya spermatozoa, kedua fungsi ini dipengaruhi oleh hormon gonadotropin yang 

berasal dari hipofisa anterior. Spermatozoa diproduksi pertama kali di testis pada saat 

pubertas yaitu pada umur 7,5 – 8,5 bulan yang terjadi di tubulus seminiferus. Proses 

tersebut dilanjutkan dengan penambahan jumlah sel dan semakin membesarnya sel-sel 

sampai sapi jantan berumur 5 tahun.  

  Produksi spermatozoa sapi PO yang baik menurut hasil penelitian yang dilakukan 

di Loka Penelitian Sapi Potong Grati ini adalah pada umur >41 bulan, hal ini juga dapat 

diasumsikan karena pengaruh sistem endokrinologi pejantan yang sudah siap untuk 

memproduksi spermatozoa secara optimal. Akan tetapi produksi spermatozoa sapi PO ini 

akan menurun pada umur lebih dari 5 tahun yang dikarenakan jumlah vacuola didalam 

tubulus seminiferus berkurang dan sel-sel interstitial menjadi lebih kecil (Salisbury dan 

Vandemark, 1961). 
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4.2.2 Pemeriksaan Makroskopis  

Pemeriksaan semen sapi PO secara kuantitatif merupakan penilaian semen segar 

yang baru ditampung dari 13 ekor sapi PO di Loka Penelitian Sapi Potong Grati. 

Penilaian kualitas semen secara kualitatif ini meliputi volume semen, persentase hidup 

spermatozoa, motilitas individu, abnormalitas spermatozoa dan konsentrasi semen. 

Adapun keterangan pemerikasaan kuantitatif semen lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

a. Volume semen 

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 13 ekor sapi pejantan dari berbagai 

umur diperoleh rata-rata volume semen dari tiga kelompok umur yang berbeda sebagai 

berikut : 

Tabel 10.  Produksi volume semen pejantan (ml) 
 

Kel. Umur 
(bulan) 

Jumlah  
Pejantan 

volume 

< 29 
                                                       rata-rata 
4               SD 

3.6a 

1.06 

29-41 
                                                       rata-rata 
5        SD 

2.6a 

0.76 

>41 
                                                       rata-rata 
4 SD 

5.2b 
0.76 

Keterangan : Notasi berbeda pada kolom yang sama antar kelompok berbeda nyata (P<0,01) 

Pengukuran volume sapi PO yang dibagi dalam tiga kelompok umur pada 

Tabel.10 menunjukkan bahwa volume semen tertinggi terdapat pada umur >41 bulan 

sebanyak 5,2 ml.  Hasil analisis ragam pada Lampiran 8 didapatkan F hitung untuk 

volume semen 8,5 dan F tabel untuk taraf signifikan 5% dan 1% berturut-turut adalah 

4,26 dan 8,02 hal ini menunjukkan bahwa volume pada tiga kelompok umur yang 

berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01). Hasil analisis ragam dari perhitungan 

volume yang menunjukkan pengaruh sangat nyata dilanjutkan dengan uji BNT yang 
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menghasilkan perbedaan terjadi antara kelompok umur 29-41 bulan dengan >41 bulan 

serta pada kelompok umur >41bulan  dengan < 29 bulan. Dari Tabel. 10 diatas kelompok 

umur <29 bulan sebesar 3,6 ml memiliki perbedaan yang nyata dengan umur >41 bulan 

sebesar 5.095 ml, peningkatan volume ini terjadi dengan normal karena semakin ternak 

jantan mencapai dewasa tubuh yang khususnya pada skrotum, maka produksi semen yang 

diintepretasikan dalam volume semen akan mengalami peningkatan pula. Pada kelompok 

umur <29 bulan volume semen mempunyai hubungan yang tidak berbeda nyata dengan 

kelompok umur 29-41 bulan, namun demikian terjadi penurunan jumlah volume semen 

pada umur medium 29-41 bulan menjadi 2,6 ml. Penurunan volume ini dapat terjadi pada 

kondisi tertentu sesuai dengan pernyataan Partodihardjo, 1980 yang menyatakan bahwa 

adakalanya pejantan mengalami gangguan temporer pada syaraf motornya, sehingga 

antara gerakan pengangkatan tubuh bagian belakang atau sentakan kontraksi dinding 

pangkal urethra yang memeras semen keluar dari penis, tidak terjadi secara bersamaan 

karena tidak ada kordinasi antara satu sama lain. Gangguan semacam ini dapat terjadi 

karena kurangnya persiapan dan rangsangan terhadap pejantan pada saat akan ditampung.  

Berdasarkan data yang diperoleh volume semen tiap-tiap kelompok memiliki 

tingkat keragaman yang tinggi. Kelompok umur >41 bulan memiliki tingkat keragaman 

terendah bila dibandingkan dengan kelompok yang lain. Tingginya tingkat keragaman 

data volume semen dapat dimungkinkan karena penampungan yang dilakukan pada 

waktu yang berbeda-beda. Penampungan yang dilakukan pada pagi hari memiliki jumlah 

volume yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penampungan yang dilakukan siang 

hari. 
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Volume semen yang dihasilkan oleh pejantan dapat berbeda-beda menurut umur 

pejantan, ras hewan, bobot badan, frekwensi penampungan dan beberapa faktor lainnya. 

Menurut Partodihardjo (1980) volume semen per ejakulasi pada sapi mempunyai rata-rata 

4-5 ml pada penampungan yang dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Pada penelitian ini 

penampungan dengan hasil yang rendah dapat terjadi pada setiap individu yang berbeda. 

Faktor eksternal dapat menjadi penyebab atas sedikit atau banyaknya semen yang 

dihasilkan dalam setiap kali penampungan. Pernyataan ini diperkuat oleh Toelihere 

(1993) yang menyatakan bahwa suhu lingkungan yang terlampau rendah atau tinggi 

dapat mempengaruhi fungsi thermoregulatoris scrotum yang berakibat buruk terhadap 

spermatozoa dan dapat memungkinkan terjadi penurunan produksi spermatozoa. 

b.  Warna 

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil pengamatan warna semen 

pada tiga pengelompokan umur sebagai berikut :   

Tabel 11. Data pengamatan persentase warna semen sapi PO pada pengelompokan umur 
 

Umur 
(bulan) 

Putih 
susu 

Kuning 
coklat 

Putih 
Keruh Putih 

Putih 
kotor 

Putih 
bening Kuning 

< 29 
61,5% 
(8/13) 

7,6% 
(1/13) 

15,3% 
(2/13) 

15,3% 
(2/13 - - - 

29-41 
77,8% 
(14/18) - - 

11,2% 
(2/18) 

5,6% 
(1/18) 

5,6% 
(1/18) - 

>41 
68,7% 
(11/16) - - - - 

6,25% 
(1/16) 

25% 
(4/16) 

 

Setiap pengamatan warna pada masing-masing kelompok umur dilakukan 

perhitungan prosentase untuk mengetahui jumlah warna yang cenderung lebih banyak 

atau sebaliknya pada tiap-tiap kelompok umur. 

Dari hasil pengamatan kualitas warna  semen sapi PO di Loka Penelitian Sapi 

Potong persentase warna putih susu lebih banyak dimiliki oleh setiap kelompok umur 
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dibandingkan warna kuning, putih coklat, putih keruh, putih, putih kotor, putih bening 

dan kuning. Warna putih susu terbanyak dimiliki oleh ternak pada golongan umur 29-41 

bulan sebanyak 77,8% warna putih. 

Pada umumnya semen sapi berwarna krem keputih-putihan atau seputih susu. 

Derajat kekeruhannya atau keputihannya sebagian besar tergantung pada konsentrasi sel 

spermanya. Semakin keruh biasanya jumlah sperma per-ml semen itu semakin banyak. 

Semen sapi mempunyai volume yang kecil dengan konsentrasi sperma yang tinggi 

sehingga memberi warna sedikit krem (Toelihere, 1977). 

Pada pengamatan secara makroskopis ini terdapat hasil beberapa warna semen 

yang tampak berwarna kekuningan, sesuai dengan literature yang disebutkan oleh 

Partodihardjo (1980) warna kuning ini disebabkan oleh banyaknya jumlah pigment 

riblovafin yang menurut banyak pendapat tidak mempunyai peranan penting terhadap 

spermatozoa maupun terhadap kesuburan semen tersebut. Adanya kuman pseudomonas 

aerogenosa dalam semen sapi dapat menyebabakan warna kuning apabila semen 

dibiarkan dalam tabung pada waktu yang lama. Pada umumnya warna yang menyimpang 

dapat disebabkan karena mengandung darah, nanah atau cairan dari preputium. Warna 

dari ejakulat sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari spermatozoanya. Makin tinggi 

konsentrasi semen, maka warna yang diperoleh akan semakin putih (Mattheij, Van Der 

Lende dan Osinga, 1999). 

c.  Konsistensi  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tiga perbedaan 

kelompok umur, didapatkan hasil pengamatan konsistensi semen sebagai berikut :  
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Tabel 12. Data pengamatan persentase konsistensi semen sapi PO pada  pengelompokan 
umur. 

 
Umur (bulan) Kental Encer Sedang 

< 29 38,4% (5/13) 46,15% (6/13) 15,38% (2/13) 
29-41 33,4% (6/18) 16,7% (3/18) 50% (9/18) 
>41 25% (4/16) 6,25% (1/16) 68,75% (11/16) 

Setiap pengamatan konsistensi pada masing-masing kelompok umur dilakukan 

perhitungan prosentase untuk mengetahui jumlah konsistensi yang cenderung lebih 

banyak atau sebaliknya pada tiap-tiap kelompok umur. 

Sesuai dengan literature Partodihardjo (1980)  konsisitensi adalah derajat 

kekentalan, yang dapat diperiksa dengan cara memiringkan tabung dan menegakkan 

tabung kembali. Semen yang baik derajat kekentalannya hampir sama atau sedikit lebih 

kental dari pada susu. Sedangkan konsistensi semen dengan kriteria buruk adalah baik 

warna maupun kekentalannya sama dengan air buah kelapa, yaitu memiliki warna putih 

keruh dan encer sehingga semen buruk dapat terlihat jelas berbeda dengan semen dengan 

kualitas baik. Konsistensi kental yang berwarna krem mempunyai konsentrasi 1000-2000 

juta atau lebih per ml semen, sedangkan konsistensi sedang memiliki konsentrasi 500-600 

juta per ml, dan untuk semen dengan konsistensi cair atau hanya sedikit kekeruhan 

konsentrasinya sebesar 100 juta per ml semen. 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada kelompok umur <29 bulan persentase 

terbesar pada konsistensi encer, sedangkan pada kelompok umur 29-41 serta > 41 bulan   

persentase terbesar adalah konsistensi sedang. Kekentalan semen yang dihasilkan selain 

dipengaruhi dari testis dan kelenjar-kelenjar kelamin sapi jantan, juga dapat dipengaruhi 

oleh kondisi sapi saat penampungan. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan bahwa 

konsistensi semen lebih kental apabila penampungan dilakukan pada pagi hari. Akan 

tetapi untuk membuktikannya diperlukan penelitian yang lebih terperinci.     
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d.  Derajat Keasaman (pH) 

Menurut Toelihere (1977) semen mempunyai pH sekitar 6,8 dan tekanan osmotic 

sama dengan darah. Berikut adalah hasil dari pengamatan pH semen sapi PO di Loka 

Penelitian Sapi Potong Grati pada tiga pengelompokan umur : 

Tabel 13. Data pengamatan persentase pH semen sapi PO pada pengelompokan umur. 
 

Umur   pH   
(bulan) 7 7,5 8 6,5 6 

< 29 61,5% (8/13) 15,3% (2/13) 15,3% (2/13) 7,6% (1/13) - 
29-41 77,8% (14/18) 5,6% (1/18) 5,6% (1/18) - 11,2% (2/18) 
>41 87,5% (14/16) - - 6,25% (1/16) 6,25% (1/16) 

 
Setiap pengamatan derajat keasaman pada masing-masing kelompok umur 

dilakukan perhitungan prosentase untuk mengetahui jumlah derajat keasaman yang 

cenderung lebih banyak atau sebaliknya pada tiap-tiap kelompok umur. Dari hasil 

pengamatan dapat dilihat bahwa pH 7 terdapat stabil pada kelompok semua kelompok 

umur, sedangkan Cole dan Cupps (1977) menyatakan bahwa semen normal memiliki pH 

sekitar 5,9-7,3. Hal ini masih dapat menjadi referensi bahwa pH semen sapi PO pada 

penelitian di atas masih dalam kondisi yang normal.  

Derajat keasaman semen yang dihasilkan oleh sapi jantan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor menurut Salisbury dan Vandemark (1961) adalah keadaan lingkungan 

ternak, penampungan semen yang dilakukan secara terus menerus setiap harinya, lama 

simpan semen pada tabung yang terlalu lama, perubahan pH yang dikarenakan 

terkontaminasi dengan kuman sehingga akan terbentuk amoniak dan dapat juga terjadi 

karena semen berasal dari pejantan yang menderita radang epididymis.     
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

V.1  Kesimpulan 
 
 

1. Umur sapi pejantan memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi semen 

yaitu volume semen dan motilitas individu, tetapi tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap konsentrasi, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa. 

2. Umur pejantan yang mempunyai produksi semen paling tinggi berdasarkan 

volume semen adalah pejantan umur > 41 bulan, sedangkan untuk motilitas 

individu adalah pejantan umur 29-41 bulan. 

3. Pada kisaran umur yang diteliti, semakin tinggi umur maka jumlah spermatozoa 

motil meningkat. 

 

V.2  Saran 

1. Pemilihan sapi pejantan Peranakan Ongole berdasarkan penelitian yang dilakukan 

adalah pejantan umur 29-41 bulan. 

2. Penelitian yang akan datang perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh umur 

terhadap fertilitas pejantan di lapangan.  
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Lampiran 1. Data statistic vital sapi PO 
 

TABEL STATISTIK VITAL 
          

NO 
Bbt Badan  

(kg) 
Tinggi Depan 

(cm) 
Tinggi Blkng 

(cm) 
Lngkr Dada 

 (cm) 
Lngkr Scrotum  

(cm) 
Pjg Badan 

 (kg) BCS 
Umur 
 (bln) 

Sapi 05/34 

Awal .478 139 142 138 33 146 7 49 

Akhir 540 134 140 182 33 156 7   

Sapi 05/32 

Awal 528 142 150 194 30 155 7 54 

Akhir 580 143 148 206 34 156 7   

Sapi 07/59 

Awal 340 132 139 172 32 146 7 22 

Akhir 430 137.5 138 180 27.5 142 7   

Sapi 06/27 

Awal 366 131 138 165 30 149 6 31 

Akhir 445 137 145 177 32 151 6   

Sapi 09736 

Awal 440 132 138 175 30 147 6 42 

Akhir 490 131.5 140.5 187 30.5 150 6.5   

Sapi 06/09 

Awal 410 137 139.5 172 31 140 6 37 

Akhir 460 134 137.5 179 31 150 6.5   

Sapi 05/36  

Awal 467 144 150 187 30 128 6 46 

Akhir 510 148.5 157 193 30 138 6.5   

Sapi 07/06 

Awal 365 131 137 165 34 138 6 30 

Akhir 425 132 142 183 30 129 6.5   

Sapi 07/07 

Awal 328 127.5 132 177 28 132 6 30 

Akhir 358 130 136 171 33 116 6   

Sapi 07/20 

Awal 366 133 137 170 32 143 6 28 

Akhir 410 130.5 136 171 33 116 6   

Sapi 07/54 

Awal 322 132 137 159 27 137 6 22 

Akhir 355 130 136.5 164 29 146.5 6   

Sapi X2 

Awal 359 135 139 171 30 141.5 6 24 

Akhir 400 130.5 136 171 33 116 6   

Sapi A2 

Awal 368 128 365.5 172 30 140 7 36 

Akhir 410 127.5 133.5 175  - 146 7   

Ket : Sapi no A2 pada akhir penelitian tidak diketahui lingkarscrotumnya karena pada waktu pengukuran sapi mengamuk    
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Lampiran 2. Data produksi semen sapo PO 
Data Rata-Rata Hasil Produksi Semen (x ± SD) 

variabel ulangan 
kelompok 

ringan    
kelompok 

sedang     
kelompok 

tua    

  
sapi 

07/59 
sapi 

07/20 
sapi 

07/54 sapi X2 sapi 06/27 
sapi 

06/09 
sapi 

07/06 
sapi 

07/07 sapi A2 
sapi 

05/34 sapi 05/32 sapi 9736 
sapi 

05/36 
  22 28 22 I 4 31 37 30 30 I 2 49 54 I 4 46 

volume (ml) 1 3 4 3.5 2.5 2.5 3.5 4 4 3 4 2.5 5.5 5 
 2 2 1 3.5 2.5  0.5 2 2 3 5.5 6 5 6 

 3  5  3 1  5 1.5 0.5 7 4.5 2.5 5 
 4 3 3  8.5 2.8 2 5.5 3 2 7.5 7 5 4.5 

JUMLAH  8 13 7 16.5 6.3 6 16.5 10.5 8.5 24 20 17 20.5 

RATA-RATA  2.66 3.25 3.5 4.13 2.1 2 4.13 2.63 2.13 6 5 4.25 5.13 
SD  0.5773503 1.707825 0 2.926175 0.964365 1.5 1.547848 1.108678 1.181454 1.581139 1.957894.5 1.190238 0.629153 

motil individu 
(%) 1 70 80 20 80 80 70 80 75 85 45 85 75 75 

 2  30 80 30   75 85 75 50 70 80 50 

 3  70  70 70  70 80  70 70 50 70 
 4 40 60  60 30 70 80 80 60 20 80 80 75 

JUMLAH  110 240 100 240 180 140 305 320 220 185 305 285 270 

RATA-RATA  55 60 50 60 60 70 76.25 80 55 46.25 76.25 71.25 67.5 
SD  21.2132 21.60247 42.42641 21.60247 26.45751 0 4.787136 4.0824829 12.58306 20.56494 7.5 14.36141 11.90238 

hidup (%) 1 53 82 63 76 84 76 60 84 65 71 95 71 78 
 2 6 45 68 68 0 28 68 61 57 76 73 69 77 
 3  68  52 21  67 20 8 56 61 58 54 

 4 32 63  69 52 48 69 58 59 23 50 48 61 
JUMLAH  91 258 131 265 157 152 264 223 188 226 279 246 270 

RATA-RATA  30.33 64.5 65.5 66.25 52.33 50.66 66 55.75 47 56.5 69.75 61.5 67.5 
SD  23.544285 15.286159 3.5355339 10.144785 36.69128 24.110855 4.0824829 26.512576 26.38655 23.895606 19.276497 19.276497 11.902381 

abnormal (%) 1 47 17 11 17 2 16 30 13 34 6  15 5 
 2 2 9 23 9  42 25 25 32 23 25 29 10 
 3  5  5 39  10 24 86 19 14 19 16 

 4 43 17  17 31 25 18 25 18 24 36 24 17 
JUMLAH  92 48 34 48 72 83 93 87 170 72 75 87 48 

RATA-RATA  30.66 12 17 12 24 27.66 23.25 21.75 42.5 18 25 21.75 12 
SD  24.906492 6 8.4852814 6 19.467922 13.203535 8.6938676 5.85235 29.86079 8.2865353 11 6.0759087 5.5976185 

konsentrasi 
(%) 1 68 78 45 76 84 85 71 82 76 9 72 69 45 

 2 14 27 67 67  15 72 90 45 36 38 67 57 
 3  74  39 41  80 86 13 63 64 74 58 

 4 3 33  71 37 58 82 86 54 19 76 58 60 
JUMLAH  167 212 112 253 162 158 305 344 188 127 250 268 220 

RATA-RATA  55.66 53 56 63.25 54 52.66 76.25 86 47 31.75 62.5 67 55 
SD  34.789845 26.720778 15.556349 16.580611 26.057628 35.303446 5.5602758 3.2659863 26.14065 23.627315 17.078251 6.6833126 6.78233 
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Lampiran 3. Data evaluasi semen sapi PO. 
 

Data evaluasi semen sapi PO. 
 

NO SAPI Volume Semen (cc) Warna Konsistensi Motilitas Massa Motilitas Individu PH H/M/AB Konsentrasi 

Sapi 07/59 

13/07/2009 3 Putih susu Kental 2+ 70% 7 53/0/47 68 

11/08/09 2 kunng cklt Encer 0 0% 7,5 6/84/2 14 

22/10/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/11/09 3 putih keruh Encer 2+(-) 40% 7 32/25/43 43 

Sapi 07/54 

4/8/2009 3,5 putih  encer 1+ 20% 8 63/26/11 45 

18/08/2009 3,5 putih susu kental 3+ 80% 7 68/19/23 67 

22/10/2009 TIDAK KELUAR                

4/11/2009 TIDAK KELUAR                

Sapi X2 

4/8/2009 2,5 putih susu sedang 2+ 80% 8 76/2/22 76 

18/08/2009 2,5 putih susu kental 3+ 80% 7 68/20/22 67 

22/10/2009 3 putih susu encer 1+(-) 10% 6,5 52/14/32 39 

4/11/2009 8,5 putih sedang 2+ 80% 7,5 69/21/10 71 

Sapi 07/20 

04/08/09 4 putih susu kental 3+ 80% 7 82/7/17 78 

18/08/2009 1 putih keruh encer 1+ 30% 7 45/46/9 27 

22/10/2009 5 putih susu kental 2+ 70% 7 68/27/5 74 

04/11/09 3 putih susu encer 2+ 60% 7 63/20/17 33 

Sapi 06/27 

13/07/2009 2,5 Putih susu Kental 3+ 80% 7 84/4/2 84 

11/08/09 TIDAK KELUAR               

22/10/2009 1 putih susu sedang 1+ 70% 7 21/40/39 41 

04/11/09 2,8 putih encer 1+ 30% 7 52/17/31 37 

Sapi 06/09 
03/08/09 3,5 putih susu sedang 2+ 70% 7 76/8/16 52 

22/10/2009 0,5 putih susu kental mati mati 6 28/30/42 15 

11/08/09 TIDAK KELUAR               
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04/11/09 2 putih susu sedang 2+(-) 70% 7 48/27/25 58 

Sapi 07/06 

3/8/2009 4 putih susu sedang 3+ 80% 7 60/10/30 71 

11/8/2009 2 putih susu kental 2+ 75% 7 68/7/25 72 

22/10/2009 5 putih susu sedang 3+ 70% 7 67/23/10 80 

4/11/2009 5,5 putih susu sedang 3+(-) 80% 7 69/13/18 82 

Sapi 07/07 

4/8/2009 4 putih susu sedang 2+ 75% 7 84/3/13 82 

18/08/2009 2 putih susu kental 3+ 85% 8 61/14/25 90 

22/10/2009 1,5 putih susu kental 3+ 80% 7 20/56/24 86 

4/11/2009 3 putih susu sedang 3+ 80% 7 58/17/25 86 

Sapi A2 

4/8/2009 3 putih kotor kental 3+ 85% 7 64/2/34 76 

18/08/2009 3 putih susu sedang 2+ 75% 7 57/11/32 45 

22/10/2009 0,5 putih bening encer mati mati 6 8/6/86 13 

4/11/2009 2 putih encer 2+ 60% 7,5 59/23/18 554 

Sapi 05/34     

13/07/2009 4 Bening Encer 1+ 45% 6 71/13/6 9 

11/08/09 5,5 Putih susu Sedang 2+ 50% 7 76/4/23 36 

22/10/2009 7 Putih susu Sedang 2+ 70% 6,5 56/25/19 63 

04/11/09 7,5 Putih susu Sedang 1+ 20% 7 23/53/24 19 

Sapi 05/32     

13/07/2009 2,5 Putih susu Kental 3+ 85% 7 95/5/0 72 

11/08/09 6 Putih susu Sedang 2+ 70% 7 73/2/25 38 

22/10/2009 4,5 Putih susu Kental 2+ 70% 7 61/25/14 64 

04/11/09 7 Putih susu Kental 3+(-) 80% 7 50/14/36 76 

Sapi 09736 

03/08/09 4,5 putih susu sedang 2+ 75% 7 71/14/15 69 

11/08/09 5 putih susu sedang 3+ 80% 7 69/3/29 67 

22/10/2009 2,5 putih susu sedang 1+ 50% 7 58/23/19 74 

04/11/09 5 putih susu sedang 2+ 80% 7 48/28/24 58 
Sapi 05/36 13/07/2009 5 kuning kental 2+ 75% 7 78/27/5 45 
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11/8/2009 6 kuning sedang 1+ 50% 7 77/13/10 57 

22/10/2009 5 kuning sedang 2+ 70% 7 54/30/16 58 

4/11/2009 4,5 kuning sedang 2+ 75% 7 61/22/17 60 
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Lampiran 4. 
 
 

Tabel Statistik Vital Berdasarkan Pengelompokan Umur 
 
 
        
karakteristik calon pajantan berdasarkan umur (x + SD) 
     
Umur Bobot Badan Tinggi Depan Tinggi belakang Lingkar dada Lingkar scrotum Panjang badan 

> 29 385.25±4.133 134±2.2173 137.18±0.89 169.75±6.03 30.437±1.98 136±7.99 

29-41 393.5±3.3.3 133±5.6208 137.6±3.24 173.6±1.63 30.9±0.74 137.9±9.032 

< 41 504.125±37.7 142.75±5.84 145.68±6.71 181.87±17.24 31.31±1.43 146.12±9.75 
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Lampiran 5 
 
Descriptives 
 

Variabel Groups N Mean Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean Minimum Maximum Lower 

Bound Upper Bound 

bb 

1.00 4 385.2500 4.13320 2.06660 378.6732 391.8268 379.50 388.50 
2.00 5 393.5000 33.31291 14.89799 352.1366 434.8634 343.00 435.00 
3.00 4 504.1250 37.79853 18.89927 443.9791 564.2709 465.00 554.00 
Total 13 425.0000 61.30593 17.00320 387.9532 462.0468 343.00 554.00 

td 

1.00 4 134.0000 2.21736 1.10868 130.4717 137.5283 131.75 136.75 
2.00 5 133.0000 5.62083 2.51371 126.0208 139.9792 127.75 141.50 
3.00 4 142.7500 5.84879 2.92439 133.4433 152.0567 136.50 149.00 
Total 13 136.3077 6.36245 1.76463 132.4629 140.1525 127.75 149.00 

tb 

1.00 4 137.3125 .89849 .44925 135.8828 138.7422 136.50 138.50 
2.00 5 137.6000 3.24808 1.45258 133.5670 141.6330 134.00 141.50 
3.00 4 145.6875 6.71868 3.35934 134.9966 156.3784 139.25 153.50 
Total 13 140.0000 5.53116 1.53407 136.6576 143.3424 134.00 153.50 

ld 

1.00 4 169.7500 6.03462 3.01731 160.1476 179.3524 161.50 176.00 
2.00 5 173.6000 1.63554 .73144 171.5692 175.6308 171.00 175.50 
3.00 4 181.8750 17.24517 8.62258 154.4341 209.3159 160.00 200.00 
Total 13 174.9615 10.49298 2.91023 168.6207 181.3024 160.00 200.00 

ls 

1.00 4 30.4375 1.98300 .99150 27.2821 33.5929 28.00 32.50 
2.00 5 30.9000 .74162 .33166 29.9792 31.8208 30.00 32.00 
3.00 4 31.3125 1.43433 .71716 29.0302 33.5948 30.00 33.00 
Total 13 30.8846 1.34480 .37298 30.0720 31.6973 28.00 33.00 

pb 

1.00 4 136.0000 7.99740 3.99870 123.2744 148.7256 128.75 144.00 
2.00 5 137.9000 9.03050 4.03856 126.6871 149.1129 124.00 145.00 
3.00 4 146.1250 9.75000 4.87500 130.6106 161.6394 133.00 155.50 
Total 13 139.8462 9.30532 2.58083 134.2230 145.4693 124.00 155.50 
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Lampiran 6 
 
ANOVA 
 

Variabel Groups Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

bb 
Between Groups 36324.563 2 18162.281 20.694 .000 
Within Groups 8776.438 10 877.644   

Total 45101.000 12    

td 
Between Groups 242.019 2 121.010 4.964 .032 
Within Groups 243.750 10 24.375   

Total 485.769 12    

tb 
Between Groups 187.081 2 93.541 5.195 .028 
Within Groups 180.044 10 18.004   

Total 367.125 12    

ld 
Between Groups 309.093 2 154.547 1.527 .264 
Within Groups 1012.138 10 101.214   

Total 1321.231 12    

ls 
Between Groups 1.533 2 .767 .380 .693 
Within Groups 20.169 10 2.017   

Total 21.702 12    

pb 
Between Groups 235.805 2 117.902 1.468 .276 
Within Groups 803.263 10 80.326   

Total 1039.067 12    
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Lampiran 7 
 
Post Hoc Tests 
 
Multiple Comparisons 
 
 
Dependent 
Variable (I) Umur (J) Umur 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 

bb 

1.00 2.00 -8.25000 19.87309 .687 -52.5300 36.0300 
3.00 -118.87500(*) 20.94808 .000 -165.5502 -72.1998 

2.00 1.00 8.25000 19.87309 .687 -36.0300 52.5300 
 3.00 -110.62500(*) 19.87309 .000 -154.9050 -66.3450 

3.00 1.00 118.87500(*) 20.94808 .000 72.1998 165.5502 
 2.00 110.62500(*) 19.87309 .000 66.3450 154.9050 

td 

1.00 2.00 1.00000 3.31191 .769 -6.3794 8.3794 
 3.00 -8.75000(*) 3.49106 .031 -16.5286 -.9714 

2.00 1.00 -1.00000 3.31191 .769 -8.3794 6.3794 
 3.00 -9.75000(*) 3.31191 .015 -17.1294 -2.3706 

3.00 1.00 8.75000(*) 3.49106 .031 .9714 16.5286 
 2.00 9.75000(*) 3.31191 .015 2.3706 17.1294 

tb 

1.00 2.00 -.28750 2.84640 .922 -6.6297 6.0547 
 3.00 -8.37500(*) 3.00036 .019 -15.0602 -1.6898 

2.00 1.00 .28750 2.84640 .922 -6.0547 6.6297 
 3.00 -8.08750(*) 2.84640 .018 -14.4297 -1.7453 

3.00 1.00 8.37500(*) 3.00036 .019 1.6898 15.0602 
 2.00 8.08750(*) 2.84640 .018 1.7453 14.4297 

ld 

1.00 2.00 -3.85000 6.74879 .581 -18.8872 11.1872 
 3.00 -12.12500 7.11385 .119 -27.9756 3.7256 

2.00 1.00 3.85000 6.74879 .581 -11.1872 18.8872 
 3.00 -8.27500 6.74879 .248 -23.3122 6.7622 

3.00 1.00 12.12500 7.11385 .119 -3.7256 27.9756 
 2.00 8.27500 6.74879 .248 -6.7622 23.3122 
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ls 

1.00 2.00 -.46250 .95268 .638 -2.5852 1.6602 
 3.00 -.87500 1.00421 .404 -3.1125 1.3625 

2.00 1.00 .46250 .95268 .638 -1.6602 2.5852 
 3.00 -.41250 .95268 .674 -2.5352 1.7102 

3.00 1.00 .87500 1.00421 .404 -1.3625 3.1125 
 2.00 .41250 .95268 .674 -1.7102 2.5352 

pb 

1.00 2.00 -1.90000 6.01222 .758 -15.2961 11.4961 
 3.00 -10.12500 6.33744 .141 -24.2457 3.9957 

2.00 1.00 1.90000 6.01222 .758 -11.4961 15.2961 
 3.00 -8.22500 6.01222 .201 -21.6211 5.1711 

3.00 1.00 10.12500 6.33744 .141 -3.9957 24.2457 
 2.00 8.22500 6.01222 .201 -5.1711 21.6211 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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Lampiran 8. Rataan Volume Semen Segar Sapi PO (ml) 
 

ULANGAN Pengelompokkan Umur (bulan) JUMLAH (< 29) (29-41) (> 41) 
1 3.3 3.4 4.3 11 
2 2.3 1.9 5.6 9.8 
3 4 2 4.8 10.8 
4 4.8 3.1 6 13.9 

JUMLAH 14.4 10.4 20.7 45.5 
RATAAN 3.6 2.6 5.2   

SD 1.0614456 0.7615773 0.7675719   
 
 
FK  =      45.5²   =  172.5 
   12  

JK total =  192.9 – 172.5 = 20.4 

JK perlakuan =  186 – 172.5 = 13.5 

JK galat =  20.4 – 13,47     = 6.9 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =   13.5  = 6.8     

       dbp    2 
 
KT galat =  JKg      =   6.9       = 0.8 
       dbg   9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =   6.8 

SK 

    =  8.5 
      KTg           0,8     
 

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 13.5 6.8 8.5** 4.26 8.02 
Galat 9 6.9 0.8       
Total 11 20.4         

Keterangan:* * : Memberikan pengaruh sangat nyata, sehingga dilanjutkan dengan uji 
BNT 
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Lanjutan Lampiran 8. 
 
UJI BNT Volume Semen pada taraf 0,01 
  
 
 
LSD  =            2  x   0,8

Kelompok umur (bulan) 

          x  (t  0.01,9) 
                               4 
 
        =  0.6 x 3.25 = 1.4 
 
 t  0.01,9     = 3.25 
 
 
 
Hasil Uji BNT Volume Semen pada taraf 0,01 

Rataan Notasi 
<29 3.6 a 

29-41 2.6 a 
>41 5.2 b 
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Lampiran 9.  Rataan Motilitas Individu Spermatozoa Sapi Ongole (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FK  =      787.4²      =  51666.6 
   12  

JK total =  52613.3 – 51666.6 = 946.7 

JK perlakuan =  52133.8 – 51666.6= 467.2 

JK galat =  946.7– 467.2  = 479.5 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =   467.2      = 233.5     
       dbp    2 
 
KT galat =  JKg      =   479.5       = 53.3 
       dbg   9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =   233.5 

SK 

    =  4.4 
      KTg            53.3  
 
    

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 467.2 233.5    4.4* 4.26 8.02 
Galat 9 479.5        53.3       

Total 11 
946.7 

        
Keterangan:*  : Memberikan pengaruh nyata, sehingga dilanjutkan dengan uji BNT 
 
 
 
 
 
 

ULANGAN Pengelompokkan Umur (bulan) JUMLAH (< 29) (29-41) (> 41) 
1 62.5 78 70 210.5 
2 46.7 78.3 62.5 187.5 
3 70 73.3 65 208.3 
4 53.3 64 63.8 181.1 

JUMLAH 232.5 293.6 261.3 787.4 
RATAAN 58.1 73.4 65.3   

SD 10.230143 6.6718313 3.2796087   
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Lanjutan Lampiran 9. 
 
UJI BNT Motilitas Individu pada taraf 0,05 
  
 
 
LSD  =            2  x   53.

Kelompok umur (bulan) 

3    x  (t  0.05,9) 
                                  4 
 
        =  11.7 
 
 t  0.05,9     = 2.262 
 
 
 
Hasil Uji BNT Motilitas Individu pada taraf 0,05 

Rataan Notasi 
<29 58.1 a 

29-41 73.4 b 
>41 65.3 a 
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Lampiran 10 .  Rataan Persentase Hidup Spermatozoa Sapi Ongole (%) 
 

ULANGAN Pengelompokkan Umur (bulan) 
JUMLAH (< 29) (< 29) (< 29) 

1 68.5 73.8 78.8 221.1 
2 46.8 42.8 73.8 163.4 
3 60 29 57.3 146.3 
4 54.7 57.2 45.5 157.4 

JUMLAH 230 202.8 255.4 688.2 
RATAAN 57.5 50.7 63.9  

SD 9.121038 19.228104 15.298475  
 
 
FK  =      688.2²      =  39468.3 
   12  

JK total =  41034 – 39468.3 = 1565.7 

JK perlakuan =  39814.3 – 39468.3 = 346 

JK galat =  1565.7 – 346 = 1219.7 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =   346      = 173    
       dbp    2 
 
KT galat =  JKg      =   1219.7       = 135.5 
       dbg   9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =   173

SK 

  =  1.3 
      KTg          135.5 
 
 

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 346 173 1.3ns 4.26 8.02 
Galat 9 1219.7 135.5       
Total 11 1565.7         

Keterangan: ns : tidak memberikan pengaruh nyata 
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Lampiran 11.  Rataan Persentase Abnormalitas Spermatozoa Sapi Ongole ( % ) 
 

ULANGAN Pengelompokkan Umur (bulan) 
JUMLAH (< 29) (< 29) (< 29) 

1 23 19 8.7 65.7 
2 10.8 31 21.8 64.6 
3 5 39.8 17 108 
4 25.7 23.4 25.3 69 

JUMLAH 64.5 113.2 72.8 307.3 
RATAAN 16.1 28.3 18.2  

SD 9.85 9.1294396 7.189344  
 
FK  =      307.3²      =  7869.4 
   12  

JK total =  -1604.7 

JK perlakuan =  5568.6– 7869.4     = -2300.8 

JK galat =  -1604.7– 2300.8     = -3905.5 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =   -2300.8      = -1150.4    
       dbp    2 
 
KT galat =  JKg      =   -3905.5       = -433.9 
       dbg    9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =   -1150.4

SK 

  =  2.7 
      KTg            -433.9 
 
 
 

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 -2300.8 -1150.4 2.7ns 4.26 8.02 
Galat 9 -3905.5  -433.9     
Total 11 -1604.7         

Keterangan : ns : tidak memberikan pengaruh nyata 
 
 
 
 
 



 71 

Lampiran 12.  Rataan Konsentrasi Spermatozoa Sapi Ongole ( 107/ml ) 
 

ULANGAN 
Pengelompokkan Umur (bulan) 

JUMLAH (< 29) (< 29) (< 29) 
1 66.8 79.6 48.8 195.2 
2 43.8 55.5 49.5 148.8 
3 56.5 55 64.8 176.3 
4 35.7 63.4 53.3 152.4 

JUMLAH 202.8 253.5 216.4 672.7 
RATAAN 50.7 63.4 54.1   

SD 13.729045 11.480527 7.4022519   
 
 
FK  =      672.7²          =  37710.4 
   12  

JK total =  1469.7 

JK perlakuan =  38054.8 – 37710.4    = 344.4 

JK galat =  1469.7 – 344.4       = 1125.3 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =     344.4           = 172.2    
       dbp   2 
 
KT galat =  JKg      =   1125.3       = 125 
       dbg    9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =   172.2 

SK 

    =  1.4 
      KTg          125 
 

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 344.4 172.2 1.4ns 4.26 8.02 
Galat 9 1125.3 125       
Total 11 1469.7         

Keterangan : ns :tidak memberikan pengaruh nyata 
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Lampiran 13.  Hasil Perkalian Volume, Motilitas Individu, Konsentrasi / Produksi 
Semen (juta/ml) 

 

ULANGAN Pengelompokkan Umur (bulan) 
JUMLAH (< 29) (< 29) (< 29) 

1 15425.8 20219.06 13650 49294.86 
2 8016.25 6039 17402.34 31457.59 
3 11122.5 6752.59 19991.56 37866.65 
4 13650 10654.87 20368.13 44673 

JUMLAH 48214.55 43665.52 71412.03 163292.1 
RATAAN 12053.64 10916.38 17853.01   

SD 3219.077 6525.188 3096.644   
 
 
FK  =      163292.1²        =  2298502912 
   12  

JK total =  2623726736  – 2298502912   = 266635587 

JK perlakuan =  117311220.8  

JK galat =  2447827278 

 
 
Kuadrat Tengah 

KT perlakuan =   JKp      =  117311220.8  = 58655610.4    
       dbp       2 
 
KT galat =  JKg      =  2447827278          = 271980808.7 
       dbg       9 
 
 
Nilai Fhitung 

    Fp  =  KTp     =    55361898,5

SK 

  =  0.2 
      KTg            271980808.7 
 
 
 

db JK KT Fhitung 0,05 0,01 
Perlakuan 2 117311220.8 58655610.4   0.2sn 4.26 8.02 

Galat 9 
2447827278 271980808.7       

Total 11 266635587        
Keterangan: sn : tidak memberikan pengaruh nyata 
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