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ABSTRACT 

This research was carried out from 28
th 

August to 28
th 

September 2015 at Laboratorium Singosari National Artificial 

Insemination Center. The research aimed was to determine and 

evaluate the effect of age males on the quantity and quality of 

fresh semen prior to the freezing process. The research 

material used was fresh semen obtained from the 6 heads of 

Bali bull. The method was used in this research was laboratory 

experiments using CRD with 3 treatments (each treatment 

containing 2 bulls) and 5 times replication. The result 

significantly different continued with LSD test. The results 

showed that Bali bulls semen volume at the age of 11 years 

(6,46 ± 1,23 ml) have the highest volume and significantly 

different from Bali bulls aged 3 and 10 years. Gives highly 

significant effect to the motility of the individual with the 

highest score at the age of  3 years (74 ± 2,11 %). Gives highly 

significant effect to the viability with the highest value at the 

age of 3 years (83,72 ± 5,63 %). Gives highly significant 

effect to the concentration with the highest value at the age of 

3 years (1260,6 ± 145,84 juta/ml). Highly significant to the 

abnormality with the highest value at the age of 11 years 

(21,11 ± 1,0 %). pH and mass motility of fresh semen showed 
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insignificant results. So, it can be concluded that the older age 

of Bali bulls the diminishing quality of fresh semen. The best 

semen quality obtained from Bali bulls at the aged of 3 years 

old. It can be suggested to use 3 years old Bali bulls to get the 

better quantity and quality of fresh semen. 

Keywords: Age, Semen, quality, Bali bulls 

  



vi 
 

KUALITAS SEMEN SEGAR SAPI BALI PADA UMUR 

YANG BERBEDA 

M. Shobihul Mu’ayyad
1)

, M. Nur Ihsan
2)

, dan Sri 

Wahjuningsih
2) 

1) 
Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
2) 

Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 

28 September 2015 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Singosari Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mengevaluasi kualitas semen segar sapi Bali 

pada umur yang berbeda di Balai Besar Inseminasi Buatan 

Singosari Malang. 

Materi penelitian yang digunakan adalah semen segar 

yang diperoleh dari 6 ekor pejantan sapi Bali dengan umur 

yang berbeda yaitu 3, 10 dan 11 tahun. Metode penelitian 

adalah percobaan laboratorium menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan setiap 

perlakuan terdapat 2 ekor dengan 5 ulangan. Apabila terdapat 

perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT.  

Hasil penelitian menunjukkan kuantitas (volume) 

semen sapi Bali pada umur 11 tahun (6,46±1,23 ml) memiliki 

volume tertinggi dan berbeda nyata dengan sapi Bali umur 3 

tahun (4,34±2,36 ml) dan 10 tahun (6,4±1,47 ml). pH sapi Bali 

pada umur 3 tahun (6,62±0,26), 10 tahun (6,44±0,16) dan 11 

tahun (6,48±0,17) tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Persentase motilitas massa sapi Bali pada umur 3 tahun 

memiliki nilai 2+ sebesar 100%, umur 10 dan 11 tahun 
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memiliki nilai 2+ sebesar 80% dan 1+ sebesar 20%.  

Perbedaan yang sangat nyata terhadap motilitas individu 

dengan nilai tertinggi pada umur 3 tahun (74±2,11 %) dan 

terendah umur 11 tahun (69,5±2,84 %). Perbedaan yang sangat 

nyata terhadap viabilitas dengan nilai tertinggi pada umur 3 

tahun (83,72±5,63 %) dan terendah umur 11 tahun 

(73,69±2,89 %). Perbedaan yang sangat nyata terhadap 

konsentrasi dengan nilai tertinggi pada umur 3 tahun 

(1260,6±145,84 juta/ml) dan terendah umur 11 tahun 

(935,7±177,96 juta/ml). Perbedaan yang sangat nyata terhadap 

abnormalitas dengan nilai tertinggi pada umur 11 tahun 

(21,11±1,0 %) dan terendah pada umur 3 tahun (18,92±1,0 %). 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa semakin tua 

umur sapi Bali, maka kuantitas semen segar bertambah tapi 

kualitas semen semakin menurun. Kualitas semen terbaik 

didapat pada sapi Bali umur 3 tahun. Disarankan penggunaan 

pejantan Sapi Bali umur 3 tahun untuk mendapat kuantitas dan 

kualitas semen segar yang baik karena semakin tua umur 

pejantan motilitas, viabilitas spermatozoa semakin sedikit dan 

tingkat abnormalitas semakin meningkat. 

 


