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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bertambahya  jumlah penduduk Indonesia setiap 

tahun, kebutuhan gizi masyarakat akan protein hewani 

semakin meningkat oleh karena itu dalam memenuhi 

kebutuhan protein hewani harus diperhatikan secara serius 

agar penyediaan didalam negeri dapat terpenuhi.  

Permintaan konsumen yang semakin meningkat 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah 

berupaya untuk import produk peternakan semakin 

ditingkatkan, akan tetapi kebijakan import dari produk 

peternakan khususnya sapi maupun dalam bentuk olahan 

hasil peternakan sangat merugikan bagi peternakan dalam 

negeri. Oleh karena itu dalam mengatasi masalah tersebut 

perlu adanya peningkatan produktifitas ternak dengan cara 

perbaikan mutu genetik melalui teknologi Inseminasi 

Buatan (IB) yang merupakan upaya dalam penerapan 

teknologi. 

Keberhasilan IB tidak hanya mencakup tentang 

memasukan sperma kedalam saluran reproduksi betina 

akan tetapi pengetahuan menyangkut seleksi  pejantan 

unggul, penampungan, prosesing semen, penyimpanan, 

pengangkutan semen dalam melakukan proses inseminasi, 

recording dan penyuluhan tentang teknologi IB kepada 

peternak. Sehingga dalam pengertian tentang IB peternak 

kita lebih memahami untuk meningkatkan populasinya. 
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Semen segar merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk menentukan kualitas semen beku 

sedangkan IB adalah salah satu bentuk bioteknologi dalam 

bidang reproduksi ternak untuk mengawinkan ternak betina 

yang dimiliki peternak tanpa memerlukan seekor pejantan. 

Inseminasi Buatan sebagai teknologi yang merupakan suatu 

rangkaian dan proses yang sudah terencana karena 

menyangkut kualitas genetik ternak di masa yang akan 

datang, sedangkan pelaksanaan dan penerapan teknologi IB 

di mulai dengan langkah pemilihan pejantan unggul 

sehingga akan lahir keturunan yang kualitasnya lebih baik 

dari induknya. 

Inseminasi Buatan (IB) pertama kali diperkenalkan 

di Indonesia pada tahun 1950-an oleh Prof. B. Seit seorang 

peneliti dari Denmark, akan tetapi sekitar tahun 1960 

keberhasilan dalam mengembangkan IB terkendala akan 

teknologi dimasa itu sehingga mengurangi kepercayaan 

masyarakat, kemudian sekitar tahun 1972 IB menggunakan 

semen beku pertama kali dilaksanakan di Fakultas 

Kedokteran Hewan IPB Bogor. Teknologi IB sampai 

sekarang masih merupakan teknologi andalan bagi 

pemerintah untuk meningkatkan mutu genetik terutama 

sapi perah dan sapi potong (Feradis, 2010). 

Pada tahun 1976 pemerintah Selandia baru 

membantu mendirikan Balai Inseminasi Buatan, Dengan 

spesialisasi memproduksi semen beku yang terletak di 

daerah Lembang Jawa Barat dan setahun kemudian di 

dirikanlah pabrik semen beku kedua di Wonocolo Surabaya 

yang perkembangan berikutnya dipindahkan ke Singosari 

Malang Jawa Timur (Sudardjad, 2000). 
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Inseminasi buatan merupakan salah satu alternatif 

dalam bioteknologi yang aplikatif, efektif dan efisien yang 

dikembangkan di bidang peternakan dalam meningkatkan 

produksi dan memperbaik mutu genetik ternak. 

Menempatkan semen ke dalam saluran reproduksi ternak 

betina (mamalia) dilakukan dengan maksud ovum (sel 

telur) yang diovulasikan ternak betina tersebut dapat 

dibuahi oleh sperma, sehingga ternak betina menjadi 

bunting dan melahirkan anak. Salah satu faktor penting 

yang menentukan keberhasilan IB adalah menjaga kualitas 

semen tetap baik sejak ditampung sampai dibekukan dan 

digunakan dalam IB. 

Motilitas atau daya gerak spermatozoa merupakan 

indikasi yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi 

kualitas semen. Pergerakan spermatozoa memegang 

peranan penting dalam kesanggupan dalam membuahi 

ovum (Riady, 2006; Ihsan, 1997). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Kualitas semen segar memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari 

prosesing sampai menjadi semen beku, umur pejantan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

semen segar sebelum diproses lebih lanjut sampai menjadi 

semen beku, sehingga sangat perlu dilakukan pemeriksaan 

untuk menguji kelayakan semen segar sebelum menjadi 

semen beku dan siap digunakan untuk IB. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh umur pejantan terhadap hasil evaluasi kuantitas 

dan kualitas semen segar sebelum dilakukan proses 

pembekuan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian di harapkan mampu sebagai 

informasi dalam penggunaan pejantan untuk menghasilkan 

semen segar yang berkualitas dengan berdasarkan umur 

dan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon 

pejantan. 

 

1.5. Hipotesis 

 Semakin bertambahnya umur pejantan kuantitas 

semakin meningkat dan kualitas semen yang dihasilkan 

pejantan semakin menurun.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Semen Segar 

Semen yang diperoleh dari penampungan akan 

dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas yang 

dimiliki semen tersebut, evaluasi bertujuan agar semen 

yang digunakan dalam program IB merupakan semen 

dengan kualitas baik. Evaluasi semen meliputi evaluasi 

makroskopis yakni terdiri dari volume, warna, pH dan 

konsistensi sedangkan evaluasi mikroskopis yang meliputi 

motilitas, viabilitas, abnormalitas, konsentrasi, total motil 

spermatozoa dan total hidup spermatozoa (Solihati dan 

Kune, 2008). 

Semen sapi normal berwarna seperti susu atau 

krem keputih-putihan dan keruh, derajat kekeruhanya 

tergantung pada konsentrasi sperma. Menurut (Toelihere, 

1993) kira-kira 10 persen sapi-sapi jantan menghasilkan 

semen yang normal bewarna kekuning-kuningan, warna ini 

disebabkan oleh pigmen riboflavin yang dibawakan oleh 

satu gen autosomal resesif dan tidak berpengaruh terhadap 

fertilitas. Semen yang bewarna merah muda sampai merah 

gelap menandakan adanya darah segar dalam jumlah 

berbeda yang berasal dari saluran kelamin urethra atau 

penis, semen yang berwarna coklat muda atau kehijau-

hijauan menunjukan kemungkinan terkontaminasi dengan 

feses. 

Spermatozoa sangat aktif dan dapat bertahan hidup 

pada pH  sekitar 7,0 (Garner dan Hafez, 2000) menyatakan 

bahwa pH normal semen segar yakni berkisar 6,4 - 6,8. 

Evaluasi pH penting pula untuk dilakukan karena pH 

memegang peranan penting dalam viabilitas spermatozoa 
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(Arifiantini, Yusuf dan Graha, 2005). Semen yang memiliki 

pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah maka akan 

menyebabkan kematian spermatozoa karena pH 

mempengaruhi daya tahan hidup spermatozoa (Solihati dan 

kune, 2008). 

 Volume semen sapi jantan yang diejakulasikan 

tidak sama antara sapi satu dengan sapi yang lain, 

tergantung dari jenis ternak dan perbedaan bangsa pejantan 

pada waktu penampungan semen, disamping itu faktor lain 

diantaranya umur pejantan, pakan, dan frekuensi 

penampungan.  

Pejantan yang produktiv antara umur 4 – 10 tahun 

volume semen pejantan yang dihasilkan per ejakulasi 

bervariasi antara 1,0 sampai 15,0 ml, untuk sapi jantan 

yang masih muda akan menghasilkan semen sedikit 

berkisar antara 1 sampai 2 ml bahkan lebih rendah, 

sedangkan untuk sapi pejantan yang sudah dewasa dan 

potensial dengan berat badan sekitar 907,2 kg atau lebih 

dapat menghasilkan 10 sampai 15 ml semen per 

ejakulasinya (Salisbury and vandenmark, 1985). (Pratiwi, 

Affandhy and Pamungkas, 2005) berpendapat bahwa 

kisaran volume perejakulat berkisar 5-7 ml.  

 Konsistensi atau derajat kekentalan dapat langsung 

diketahui dengan cara mengamati aliran semen pada 

dinding tabung yang dimiringkan secara perlahan-lahan, 

konsistensi semen mempunyai korelasi dengan warna 

misalnya semen yang bewarna krem konsistensinya pekat 

dan lebih kental sedangkan yang bewarna jernih keputih-

putihan konsistensinya encer (Hafez, 2000). Menurut 

(Herliantien, 2000) Penilaian konsistensi semen dengana 

cara melihat nilai dari konsentrasi semen yang telah 

dihitung mengunakan  Spectrophotometer diterapkan di 
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Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang bukan 

dengan cara mengoyang-goyangkan tabung penampung 

semen, konsistensi semen mempunyai korelasi positif 

terhadap konsentrasi spermatozoa yang dikandungnya. 

Semakin kental dan keruh pada semen mengindikasikan 

semakin tinggi konsentrasi spermatozoa per-ml semen 

dengan standart perhitungan yaitu: 

Encer : ≤ 1000 
10*6

   

Sedang : 1000 – 1500 
10*6

  

Pekat : ≥ 1500 
10*6

  

Penilaian konsentrasi atau jumlah spermatozoa 

permililiter semen sangatlah penting karena dari sinilah 

menggambarkan sifat semen yang dipakai salah satu 

kriteria penentuan kualitas semen. Jumlah sel spermatozoa 

setiap unit volume semen sapi bervariasi dari 0 sampai 3 

miliyard (3000 X 10
6
) spermatozoa setiap ml, pada 

konsentrasi yang berderajat tinggi berkisar dari 2000X10
6
 

sampai 2200X10
6
 spermatozoa setiap ml (Hunter, 1995). 

Vishwanath and Shannon (2000) menambahkan bahwa 

konsentrasi spermatozoa sapi berkisar antara 1.000 - 2.000 

juta/ml tergantung dari individu ternak tersebut. 

 Semen segar yang baru ditampung dan sebelum 

dilakukan pengenceran dilakukan pemeriksaan gerak massa 

dan garak individual spermatozoa.  Evaluasi motilitas 

didasarkan pada perkiraan subjektivitas seseorang dalam 

melihat persentase pergerakan progresif spermatozoa. 

Menurut (Pratiwi, Affandi dan Pamungkas. 2005) 

menyatakan bahwa standar motilitas massa yang harus 

dipenuhi untuk pembuatan semen cair adalah motilitas 

massa (++) sampai (+++). Berdasarkan penilaian gerak 
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massa kualitas semen menururt (Feradis, 2010) adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Sangat baik (+++) terlihat gelombang gelombang 

besar, banyak, gelap, tebal, dan aktif bagaikan 

gumpalan awan hitam saat akan turun hujan yang 

bergerak cepat berpindah-pindah tempat. 

b. Baik (++) terlihat gelombang-gelombang kecil, 

tipis, jarang, kurang jelas dan bergerak lamban. 

c. Sedang (+) tidak terlihat gelombang melainkan 

hanya gerakan-gerakan individual aktif dan 

progresif. 

d. Buruk (N, necrospermia atau 0) hanya sedikit atau 

tidak ada gerakan-gerakan individual. 

 

Motilitas individu merupakan gerakan progresif 

spermatozoa yang dilihat melalui mikroskop dan dinilai 

secara subyektif dengan rentang antara 0 - 100 %. Menurut 

(Garner dan Hafez, 2000) persentase motilitas individu 

normal semen sapi segar antara 40-75%. Menurut 

(Dahmani, 2009) spermatozoa yang memiliki nilai motilitas 

individu lebih dari 70% termasuk sangat baik, untuk nilai 

50-69% termasuk baik, untuk nilai 30-49% termasuk 

normal dan kurang dari 29% termasuk buruk. 

Spermatozoa yang berbentuk  abnormal tidak dapat 

membuahi ovum, bentuk abnormal yang dipengaruhi oleh 

faktor primer berasal dari suatu gangguan pada testes yang 

terjadi selama proses spermatogenesis. Bentuk abnormal 

sekunder merupakan ketidak normalan spermatozoa setelah 

melewati saluran reproduksi pada proses ejakulasi 

(Partodiharjo, 1982). 
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2.2 Fisiologi Semen dan Spermatozoa  

 Semen adalah cairan suspensi yang seluler dan 

mengandung gamet yang disekresi kelamin jantan secara 

normal, semen dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

padat yang disebut spermatozoa yang diproduksi di testis 

dan bagian cair disebut seminal plasma yang dihasilkan 

oleh kelenjar asesoris jantan yang terdiri dari campuran 

sekresi dari epididimis, vas deferens, prostata, vesica 

seminalis dan kelenjar cowper. Spermatozoa dihasilkan 

terus menerus melalui proses spermatogenesis didalam 

testis dan berfungsi untuk fertilisasi yang mengalami 

pematangan di epidydimis dan disimpan pada ampula 

sampai di ejakulasikan. Seminal plasma merupakan 

campuran sekresi yang dibuat oleh epididymis dan kelenjar 

kelamin pelengkap yaitu kelenjar vesikularis dan prostat 

(Toelihere, 1993). 

 Semen yang terejakulasi spermatozoa tidak dapat 

bertahan hidup lebih lama kecuali ditambahkan berbagai 

unsur bahan pengencer seperti: tris aminomethane, kuning 

telur, laktosa, raffinosa, fruktosa, streptomycin dan gliserol 

ke dalam semen yang bertujuan untuk memperbanyak 

volume sehingga lebih banyak ternak betina yang dapat di 

IB dengan satu kali ejakulasi, menyediakan zat-zat 

makanan, melindungi spermatozoa terhadap cold shock 

pada saat dilakukan pembekuan dan sebagai sumber energi 

bagi kelangsungan hidup spermatozoa saat dibekukan 

(Arifiantini, Yusuf dan Graha 2005). 

 Spermatogenesis adalah proses pembentukan 

spermatozoa yang terjadi pada tubuli seminiferi didalam 

testes, bentuk dari spermatozoa adalah sel lonjong yang 

terdiri dari kepala yang berisi nucleus dan ekor yang terdiri 
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aparatus yang dibutuhkan untuk menggerakkan 

spermatozoa (Garner dan Hafez,2000). 

 Spermatozoa merupakan suatu sel kecil, kompak 

dan sangat khas yang tidak betumbuh ataupun membagi 

diri, sedangkan ukuran dan bentuk spermatozoa sangatlah 

berbeda pada berbagai jenis hewan akan tetapi struktur 

morfologinya sama. Pada bagian permukaan spermatozoa 

dibungkus oleh suatu membrane lipoprotein yang apabila 

sel mati maka permeabilitas membranya akan meninggi 

terutama didaerah pangkal kepala dan hal ini merupakan 

dasar pewarnaan semen yang membedakan spermatozoa 

hidup dan mati. 

 Bagian kepala spermatozoa terdiri dari inti dan 

akrosom, sedangkan perbandingan akrosome dan inti 

adalah sepertiga dari kepala yang dibentuk oleh akrosom 

dan dua pertiganya dibentuk oleh inti, perbandingan ini 

terlihat bila spermatozoa diamati dibawah mikroskop 

elektron. Akrosom dilindungi oleh sebuah lapisan yang 

tipis dan transparan yang disebut galea capitis, galea capitis 

ini berperan penting dalam proses fertilisasi (Faredis, 

2010).  

Spermatozoa dalam semen setelah ditampung akan 

selalu bergerak dan melakukan metabolism terus menerus 

untuk menghasilkan energi bagi kehidupanya, salah satu 

hasil metabolisme spermatozoa adalah terkumpulnya asam 

laktat dalam jumlah banyak sehingga dapat mematikan 

spermatozoa.  

Metabolisme semen sangat ditentukan oleh kondisi 

lingkungan yang ada, terutama pada suhu penyimpanan 

setelah dilakukanya penampungan. Kombinasi antara suhu 

lingkungan dan interval penyimpanan akan menentukan 

kualitas spermatozoa yang ada dalam semen, suhu yang 
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terlalu panas atau dingin akan mengagangu keharmonisan 

fungsi-fungsi metabolisme semen. Sering terjadi lokasi 

penampungan dengan proses pemeriksaan dan pengenceran 

memiliki jarak yang cukup jauh sehingga perlu ditentukan 

waktu terlama semen ini masih memiliki kualitas yang baik 

sebelum diproses lebih lanjut. Aktifitas pergerakan 

spermatozoa memegang peranan penting dalam 

kesanggupan semen dalam membuahi ovum (Garner dan 

Hafez, 2000). 

 

2.3 Sapi Friesian Holstein 

Bangsa sapi Friesian Holstein berasal dari propinsi 

Friesland Belanda atau Holland, tetapi di Belanda disebut 

sapi Holstein Friesian. Sapi FH memiliki ciri fisik seperti 

warna bulunya belang hitam putih dengan pembatas yang 

tegas sehingga tidak terdapat warna bayangan, pada 

dahinya terdapat warna putih berbentuk segitiga, pada 

bagian dada, perut bawah, dan bulu ekor kipas berwarna 

putih, memiliki tanduk berukuran kecil, menjurus kedepan. 

Selain itu sapi FH memiliki sifat yang tenang, jinak 

sehingga mudah dikuasai, sapi FH tidak tahan terhadap 

panas, namun mudah beradaptasi, menghendaki tanah yang 

datar dan berumput baik serta lambat dewasa (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1990).  

Sapi FH merupakan sapi perah yang berukuran 

besar. Bobot badan sapi jantannya mencapai 850 kg dan 

sapi betina mencapai 625 kg (Siregar, 2003). Pada tahun 

1957 telah dilakukan perbaikan mutu genetik dengan 

mengawin silangkan antara sapi lokal peranakan ongole 

dengan sapi perah Friesian Holstein di Grati Jawa Timur 

guna diperoleh sapi jenis baru yang sesuai dengan iklim 

dan kondisi lingkungan di Indonesia. Sampai sekarang pun 
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perbaikan mutu genetik tersebut dinikmati oleh peternak 

diberbagai daerah yang dikenal dengan sapi PFH (Blakely 

dan Bade, 1998). 

Sapi FH sangat menonjol karena banyaknya 

jumlah produksi susu namun kadar lemaknya rendah, 

kapasitas perut besar sehingga mampu menampung pakan 

banyak, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam 

mengubah pakan menjadi susu (Blakely dan Bade, 1998). 

Bobot badan sapi FH dewasa dapat mencapai 700 kg, 

untuk bobot badan pedet yang baru lahir dapat mencapai 

45 kg dan bobot dewasa dapat mencapai 750 kg (Nugroho, 

2008). 

 

2.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kuantitas Dan 

Kualitas Semen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas semen diantaranya umur pejantan, frekuensi 

ejakulasi dan libido, serta pakan yang diberikan.  

2.4.1 Umur Pejantan 

Umur sangat berpengaruh pada sapi jantan muda 

saat penampungan, karena perubahan fisiologis yang terjadi 

seperti dewasa kelamin. Pejantan dikatakan Pubertas 

apabila pejantan tersebut sudah menghasilkan spermatozoa 

yang mampu mengadakan fertilisasi atau dengan kata lain 

proses spermatogenesis sudah berlangsung dan 

berpengaruh terhadap kualitas semen segar yang dihasilkan 

pada proses penampungan semen karena perkembangan 

testes dan spermatogenesis dikontrol oleh kerja dari 

hormone (folikel stimuleting hormon) FSH, (leutenizing 

hormon) LH dan testosteron. 
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Proses spermatogenesis pada sapi berlangsung 

selama 55 hari dan pertama kali berlangsung ketika sapi 

berumur 10-12 bulan, umur sangatlah berpengaruh 

terhadap kualitas semen segar karena perubahan fisiologis 

pejantan selama tumbuh dan berkembang mempengaruhi 

volume dan konsentrasi per ejakulasi (Nuryadi, 2000). 

Hafez (2000) menyatakan bahwa produksi semen 

dapat meningkat sampai umur 7 tahun, pada sapi jantan 

muda sampai dengan umur 30 bulan  semen yang 

dihasilkan dengan volume 5,48±1,83 ml, sedangkan Sapi 

jantan dewasa umur antara 4 sampai 6 tahun menghasilkan 

semen dengan volume 6,73±1,99 ml. Pada saat pebertas 

spermatozoa banyak yang abnormal, masih muda, dan 

banyak mengalami kegagalan pada waktu dikawinkan 

untuk membuahi sel telur. Menurut Mathevon, Buhr and 

Dekkers (1998) volume, konsentrasi, motilitas dan total 

spermatozoa sapi jantan dewasa lebih banyak daripada sapi 

jantan muda. Volume, konsentrasi dan jumlah spermatozoa 

motil per ejakulasi cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya umur pejantan mencapai 5 tahun. 

 

 2.4.2 Frekuensi Ejakulasi dan Libido  

Frekuensi ejakulasi yang terlalu sering berpengaruh 

terhadap hasil dari evaluasi semen yang diejakulasikan, 

frekuensi ejakulasi yang terlalu sering berefek pada 

konsentrasi semen dan volume per ejakulasi pejantan. 

Koleksi semen sebaiknya tidak lebih dari 2 kali ejakulasi 

dalam sehari atau dengan interval waktu 4-7 hari 

(Mathevon, Buhr, and Dekkers, 1998). 

 Salah satu faktor yang penting dalam 

perkembangan yang baik untuk meningkatkan libido 

pejantan adalah dilakukanya latihan (exercise), disamping 



14 
 

itu dilakukan proses false mounting sebelum proses 

penampungan dilakukan dengan tujuan mengencangkan 

ereksi pejantan yang berpengaruh terhadap dorongan saat 

dilakukanya penampungan. Upaya perbaikan reproduksi 

pada hewan jantan, terutama terkait spermatogenesis dan 

libido dapat dilakukan dengan bantuan penyuntikan 

hormon gonadotropin. Pemberian (pregnant mare serum 

gonadotropin) PMSG pada sapi-sapi infertil berhasil 

merangsang fungsi reproduksi yang sebelumnya tidak 

berfungsi (Toelihere, 1993). 

Libido merupakan tingkah laku kelamin pejantan 

yang memberikan reaksi terhadap adanya sapi betina 

sampai terjadinya ejakulasi dan respon, libido dipengaruhi 

oleh faktor sistem hormon, bangsa, umur dan genetik 

disamping itu libido dipengaruhi juga oleh kondisi ternak, 

kandungan nutrisi pakan yang diberikan karena 

berpengaruh terhadap kemampuan ejakulasi dan produksi 

semen pada sapi pejantan (Bearden and Fuquay, 1980). 

 

 2.4.3 Faktor Pakan 

Sapi pejantan unggul yang baik dari hasil seleksi 

harus diimbangi dengan pemberian pakan yang baik pula. 

Sebab bibit sapi yang secara genetis baik akan memberi 

keturunan yang baik Pemberian pakan yang cukup dan 

memenuhi syarat tidak bisa mengubah sifat-sifat genetis 

yang ada, paling tidak akan mampu memunculkan sifat-

sifat dari bangsa sapi tersebut. Untuk memperoleh produksi 

semen yang optimal diperlukan pakan yang cukup dan 

memenuhi syarat gizi yang dibutuhkan, sebab pakan yang 

diberikan selain untuk produksi semen akan digunakan oleh 

ternak untuk perawatan tubuh (hidup pokok) dan 

pertumbuhan (Lubis, 2000). Secara umum, hijauan 



15 
 

makanan ternak terdiri dari pakan hijauan dan pakan 

penguat. 

Pakan yang baik diberikan dengan perbandingan  

60:40 (dalam bahan kering ransum), apabila hijauan yang 

diberikan berkualitas rendah, perbandingan itu dapat 

menjadi 55:45 dan jika hijauan yang diberikan berkualitas 

sedang sampai tinggi, maka pemberian dapat menjadi 64:36 

(Siregar, 2008). Pakan yang diberikan pada saat 

pertumbuhan apabila nutrisinya tidak tercukupi akan 

berpengaruh terhadap perkembangan testes dan masa 

pubertas yang berakibat kelenjar-kelenjar asesoris akan 

terhambat dan memperlambat timbulnya dewasa kelamin, 

bahkan mengakibatkan gangguan fisiologis yang 

berdampak pada produksi semen didalam testes dan 

menurunya kualitas semen sager (Susilawati., Suyadi, 

Nuryadi, Isnaini dan. Wahyuningsih. 1993). 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan 

salah satu jenis rumput yang sering diberi dan disukai 

ternak. Rumput gajah termasuk rumput yang memiliki 

produksi hijauan yang cukup tinggi, rumput gajah memiliki 

BK 16,92%, PK 10,07%, SK 25,57% dan LK sebesar 

3,55% serta TDN 51% (Harfiah, 2005). 

Silase merupakan salah satu metode pengawetan 

pakan hijauan secara segar sehingga memiliki skala waktu 

penggunaan yang cukup lama. Silase dikenal sebagai 

metode fermentasi hijauan segar dalam kondisi anaerobik 

(tanpa oksigen). Melalui metode ini pakan hijauan dapat 

disimpan dengan jangka waktu 1-2 tahun, karena tingkat 

kerusakan nutrisi diperkecil dengan meminimalisasi 

kandungan oksigen dalam tempat penyimpanan silase yang 

disebut dengan silo.  
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Kualitas silase dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti jenis hijauan, tingkat pelayuan sebelum pembuatan 

silase, tingkat kematangan atau fase pertumbuhan tanaman, 

bahan pengawet, umur pemotongan, dan kepadatan hijauan 

dalam silo (Regan, 1997). Silase yang baik mempunyai 

kriteria yaitu: wangi dan sedikit asam baunya, berwarna 

hijau kekuning-kuningan, kadar pH tergantung dari jenis 

bahan baku yang di awetkan, di dalam silo, hijauan pada 

umumnya akan mencapai kadar pH 4,5, untuk silase jagung 

pH  4.0. Secara umum silase memiliki BK berkisar 23,20-

30,00%; PK berkisar (6,60-8,20%) dan TDN (7,00-7,82%) 

(Nugroho, 2008). 

Pakan konsentrat (penguat) adalah pakan yang 

mengandung serta kasar relatif rendah dan mudah dicerna. 

Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang 

berasal dari biji-bijian seperti biji jagung, katul, bungkil 

kelapa, tetes dan berbagai umbi. Menurut Haryanti (2009), 

konsentrat adalah bahan pakan yang mengandung SK < 

18%, berasal dari biji-bijian, hasil produk pertanian atau 

dari pabrik dan umbi-umbian yang berfungsi sebagai 

sumber energi, protein, lemak dan mineral bagi pejantan. 

Pemberian pakan pada ternak sapi adalah 10% dari 

bobot badan dan pemberian pakan penguat (konsentrat) 

adalah 1-3% dari bobot badan. Pemberian hijauan lebih 

dari 10% dari bobot badan hanya akan menyebabkan ternak 

makan tanpa diberi kesempatan untuk proses regurgitasi. 

Rumput dan hijauan tidak bisa digantikan seluruhnya oleh 

pakan penguat (konsentrat) karena hewan ruminansia akan 

mengalami gangguan pecernaan apabila kadar serat kasar 

dalam ransum terlalu rendah, sekurang-kurangnya 13% dari 

bahan kering dalam ransum yang terdiri dari serat kasar ( 

Sugeng, 2003 ). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Pemelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar 

Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang, pada tanggal 

9 Januari 2012 sampai 9 Februari 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan adalah semen 

segar yang diperoleh dari 8 ekor pejantan sapi Friesian 

Holstein (FH), dengan persyaratan umur pejantan minimal 

3 tahun. 

 

3.3 Alat Dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Alat yang digunakan antara lain: tabung 

penampung semen, vagina buatan, mikroskop 

elektron, gelas obyek, cover glass, kuvet, 

mikropipet, spectrophotometer. 

2. Bahan yang digunakan sebagai penelitian 

adalah semen segar, NaCl 9%, air hangat 

dngan suhu 40 – 45
0 
C. 

3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan, data umur pejantan diperoleh dari recording 

dengan jumlah ulangan sebanyak 10 kali dari 4 perlakuan 

selama penelitian dan perlakuan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  
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a. Sapi Friesian Holstein umur 4 tahun masing-

masing 2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap 

ekor sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 

kali. 

b. Sapi Friesian Holstein umur 5 tahun masing-

masing 2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap 

ekor sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 

kali. 

c. Sapi Friesian Holstein umur 6 tahun masing-

masing 2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap 

ekor sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 

kali. 

d. Sapi Friesian Holstein umur ≥ 7 tahun masing-

masing 2 ekor dengan ulangan 5 kali setiap 

ekor sehingga setiap perlakuan sebanyak 10 

kali. 

 

3.5  Cara Pengukuran Variabel Sebagai Berikut 

1. Volume 

Semen pejantan ditampung menggunakan 

Vagina Buatan yang sudah terisi air bersuhu sekitar 

40-45
0
C yang bertujuan agar suhu vagina buatan 

tersebut seperti vagina pada ternak betina, setelah 

proses penampungan dilakukan, volume dapat di 

amati langsung pada tabung penampung semen 

berapa volume semen ejakulasi dari pejantan yang 

ditampung. 

 

2. Motiltas 

Pengamatan motilitas spermatozoa dengan 

cara meneteskan setetes semen diatas object gelas 

dan ditutup menggunakan cover glass dan diamati 
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menggunakan mikroskop electron untuk 

mengetahui sperma yang bergerak aktif dan 

progresif, persentase motilitas masa diamati 

menggunakan mikroskop dengan pembesaran 

100X dengan penilaian (+++) sangat baik, (++) 

baik, (+) sedang, (N) buruk, untuk motilitas 

individu dalam pengamatanya menggunakan 

mikroskop dengan pembesaran 400X. 

 

3. Konsentrasi 

Mengetahui nilai konsentrasi dari semen 

yang ditampung dengan cara mengambil semen 

menggunakan pipet sebanyak 0,35 ml dan NaCl 

9% yang kemudian dihomogenkan dan selanjutnya 

diamati menggunakan spectrophotometer merek 

mini tube type SDM 6 dan langsung bisa dilihat 

dilayar berapa nilai konsentrasi dari semen yang 

diamati. 

 

4. Jumlah spermatozoa 

 Jumlah spermatozoa ditentukan dengan 

cara mengalikan nilai konsentrasi semen dengan 

volume semen yang ditampung, dari cara tersebut 

jumlah spermatozoa dapat dipastikan berapa 

nilainya . 

 

5. Jumlah spermatozoa motil 

 Menentukan jumlah spermatozoa motil 

yaitu mengalikan nilai jumlah spermatozoa dengan 

motilitas individu semen yang sudah ditentukan 

pada waktu evaluasi kualitas semen. 
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3.6 Variabel Yang Diukur 

 1. Volume 

 2. Motilitas 

 3. Konsentrasi 

 4. Jumlah permatozoa 

 5. Jumlah spermatozoa motil 

 

3.7 Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian kemudian 

dianalisis menggunakan analisis ragam dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), apabila terdapat perbedaan antara 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Robert and james, 1991). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kualitas Semen Segar 

Evaluasi semen segar meliputi pemeriksaan secara 

makroskopis yaitu: volume, warna, konsistensi dan derajat 

keasaman (pH) serta evaluasi mikroskopis yang meliputi 

motilitas massa, motilitas individu, dan konsentrasi. 

 Semen segar yang digunakan penelitian berasal 

dari sapi FH yang berumur 4, 5, 6, ≥7 Tahun. Evaluasi 

terhadap semen segar dilakukan untuk mengetahui kualitas 

dari semen yang ditampung apakah memenuhi standart atau 

tidak dan menentukan semen tersebut layak atau tidaknya 

untuk dilakukan proses selanjutnya. 

 Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas 

dan kuantitas semen segar adalah umur pejantan apabila 

pejantan belum waktunya dewasa kelamin atau pubertas 

maka semen yang dihasilkan dari penampungan tidak 

memenuhi standart untuk menjadi semen beku, karena 

spermatozoa dalam semen belum bisa membuahi sel telur. 

Faktor pakan yang mempengaruhi dewasa kelamin pejantan 

pada saat pertumbuhan karena pakan yang diberikan sanagt 

menentukan pertumbuhan reproduksi pejantan. (Susilawati, 

dkk (1993)) berpendapat bahwapakan yang nutrisinya tidak 

tercukupi dapat mengakibatkan gangguan fisiologis yang 

berdampak pada produksi semen didalam testes dan 

menurunya kualitas semen segar 

 Susunan ransum pakan yang diberikan pada 

pejantan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ternak, pakan yang diberikan pada pejantan selama 

penelitian terdiri dari beberapa jenis hijauan, silase jagung 

dan konsentrat yang didatangkan dari pabrik sehingga 
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terjamin akan kandungan nutrisi dalam masa pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup pejantan. Pemberian pada pagi 

hari setelah pejantan dimandikan yaitu rumput gajah 

sebanyak 6-8 kg/ekor, 30 menit kemudian diberi silase 

jagung sebanyak 5 kg/ekor, setelah hijauan dan silase 

diberikan baru pemberian konsentrat 2,5-3 kg/ekor yang 

ditaburi mineral 100-120 gr/ekor. Setelah penampungan 

semen pada siang hari pejantan diberi konsentrat sebanyak 

2,5-3 kg/ekor dan sore hari diberi hijauan rumput gajah 8-

10 kg/ekor. 

 Berikut perhitungan konsumsi BK dan PK pakan 

yang diberikan pada pejantan selama dilaksanakanya 

penelitian. 

 

Rumput gajah (pagi dan sore) 16 kg   

BK = 19,9  X 16 = 3,18 

 100 

PK = 10,2  X 3,18 = 0,32 

 100 

 

Silase (pada pagi hari) 5 kg    

BK = 37,31  X 5 = 1,86 

 100 

PK = 7,73  X 1,86 = 0,14 

 100 

 

konsentrat ( pagi dan siang) 5 kg    

BK =   88    X 5 = 4,4 

  100 

PK =  16   X 4,4 = 0,70 

 100 
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BK = 3,18 + 1,86 + 4,4 = 9,44 

PK = 0,32 + 0,14 + 0,70 = 1,16 

BK  x 100% = …… % kebutuhan BB 

BB 

9,44  x 100% = 1,07 % 

875 

Kandungan BK pada pejantan yang bobot badanya 875 kg 

sebesar 1,07 % 

 

 Ditinjau dari konsumsi BK dan PK untuk sapi yang 

diambil semennya dengan bobot badan antara 800 – 900 kg 

sangat kurang memenuhi kebutuhan pada pejantan untuk 

hijauan dan konsentrat yang diberikan baik kuantitas dan 

kualitas sudah baik tetapi jumlah yang dikonsumsi sangat 

kurang, oleh karena itu dalam pemberian baik dari 

kuantitas dan kualitas pakan perlu ditingkatkan supaya 

produktivitas semen yang dihasilkan dari pejantan 

mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik. 

 

4.2 Warna Semen Segar 

 Pemeriksaan warna semen segar dilakukan dengan 

melihat secara kasat mata pada tabung koleksi semen, hasil 

pemeriksaan pada keempat kelompok umur sapi FH selama 

penelitian warna yang diperoleh rata-rata adalah putih susu 

(ps) sebanyak 34 ulangan dan yang bewarna putih bening 

(pb) sebanyak 6 ulangan yang kebanyakan padausia ≥ 7 

tahun. Partodihardjo (1982) berpendapat bahwa pada 

umumnya semen sapi yang berkualitas baik berwarna krem 

keputih-putihan, atau hampir seputih susu, dari pendapat ini 

bahwa warna semen segar yang normal adalah putih susu 

atau krem keputihan.  
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 Arifiantini, Yusuf dan Graha (2005) menyatakan 

bahwa warna tergantung pada kualitas spermatozoa semen 

dengan kualitas baik mempunyai warna putih susu atau 

putih kekuningan dan jika berwarna putih bening maka 

kualitas spermatozoa kurang baik, warna semen normal 

adalah kuning krem (yellowiss cream). Sedangkan untuk 

semen yang berwarna kuning maka semen terkontaminasi 

oleh urin dan bila berwarna merah muda maka semen 

terkontaminasi oleh darah. 

 

4.3 pH Semen Segar 

 Hasil pemeriksaan rata-rata pH semen segar pada 

keempat kelompok umur sapi pejantan FH diperlihatkan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata pH semen segar pada keempat kelompok    

umur sapi FH 

Umur pejantan (Tahun) pH rata-rata ± SD 

4 

5  

6 

≥7  

6,4 ± 0,11 

6,5 ± 0,13 

6,4 ± 0,10 

6,4 ± 0,09 

 Hasil rata-rata pemeriksaan pH semen segar sapi 

FHyang pada umur 4 tahun dengan rata-rata pH 6,4 ± 0,11, 

umur 5 tahun rata-rata pH 6,5 ± 0,13, 6 tahun rata-rata pH 

6,4 ± 0,10 dan nilai rata-rata pH 6,4 ± 0,09 pada umur ≥ 7 

tahun.  Dari hasil evaluasi nilai rata-rata pH pada keempat 

kelompok umur tersebut tidak menunjukan perbedaan yang 

nyata, rata-rata hasil evaluasi tidak berbeda jauh dengan 

penelitian Arifiantini, Yusuf dan Graha (2005) dengan nilai 

pH 6,58.   
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 Menurut Toelihere (1993) menyatakan bahwa nilai 

normal pH semen segar berkisar antara 6,2-7,5, Nilai 

derajat keasaman pH semen segar sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup spermatozoa. Bearden dan 

Fuquay (1984) berpendapat bahwa dengan konsentrasi 

spermatozoa yang tinggi derajat pH lebih asam dari pada 

semen dengan konsentrasi yang rendah. 

 

4.4 Konsistensi Semen Segar 

 Kekentalan semen segar dalam mengevaluasinya 

ada beberapa cara, sedangkan pada penelitian yang 

dilaksanakan dalam mengetahui konsistensinya tergantung 

pada nilai konsentrasi semen segar yang diperolah, semakin 

keruh biasanya jumlah sperma per-ml semen semakin 

banyak. Kekentalan juga berhubungan dengan warna, 

semakin keruh warna maka derajat kekentalannya semakin 

pekat. Jadi konsistensi dan warna sangat berhubungan 

dengan konsentrasi seperti halnya diatas, bahwa 

konsentrasi tinggi maka konsistensi pekat dan warna 

semakin keruh. 

 Konsistensi semen segar yang diperoleh dari 

keempat kelompok umur 4 tahun konsistensi (E) sebanyak 

1 kali pengulangan (S) 5 kali ulangan dan (P) 4 kali 

ulangan, untuk umur 5 tahun dengan konsistensi (E) 

sebanyak 2 kali ulangan (S) 4 kali ulangan dan (P) 3 kali 

ulangan, kelompok umur 6 tahun konsistensi (E) sebanyak 

3 kali ulangan (S) 7 kali ulangan dan tidak ada konsistensi 

(P) pada umur 6 tahun, sedangkan umur ≥7 tahun 

konsistensi (E) 7 kali ulangan (S) 3 kali ulangan dan tidak 

terdapak konsistensi (P) pada ulangan umur ≥7 tahun. Di 

perlihatkan pada Lampiran 1. Data evaluasi semen segar 

pada keempat kelompok umur sapi FH. Evaluasi 
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konsistensi diperoleh dari nilai konsentrasi semen dalam 

menentukan semen tersebut encer (E), sedang (S), dan 

pekat (P) dikarenakan pada lokasi penelitian dalam 

menentukan nilai konsistensi semen dengan cara melihat 

nilai dari konsentrasi semen yang telah dihitung 

mengunakan  Spectrophotometer bukan dengan cara 

mengoyang-goyangkan tabung penampung semen. Faktor 

yang mempengaruhi konsistensi suatu semen dikarenakan 

faktor umur yang semakin tua umur pejantan maka 

konsistensi yang dihasilkan semakin encer, disampingh itu 

faktor frekuensi pada penampungan dan tingkat libido pada 

pejantan sebelum dilakukan penampungan. 

Semen yang baik derajat kekentalannya hampir 

sama atau sedikit lebih kental dari susu sedangkan yang 

jelek dari warna maupun kekentalannya sama dengan air 

buah kelapa (Partodihardjo, 1982), hal ini sependapat 

dengan penelitian Arifiantini, Yusuf dan Graha (2005) 

bahwa dengan konsistensi (S) dan (P) sering didapat  pada 

pejantan yang produktiv mulai umur 4, 5 dan 6 tahun akan 

tetapi dengan semakin tua umur pejantan maka konsistensi 

yang dihasilkan kebanyakan (E). 

 

4.5 Volume Semen Segar 

 Evaluasihasil pemeriksaan volume semen segar 

sapi FH diperlihatkan pada Lampiran 1, rata-rata volume 

semen segar diperlihatkan pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Rata-rata volume semen segar sapi FH 

Umur pejantan (Tahun) Rata-rata volume ± SD (ml) 

4 

5  

6 

≥7  

6,75±0,68
a 

7,38±0,76
a 

8,56±1,78
b 

8,79±1,40
b 

Keterangan : Notasi yang berbedapada kolom yang sama 

menunjukan adanya perbedaan yang sangatnyata (P< 0,01) 

Pemeriksaan volume merupakan salah satu syarat 

yang diperlukan untuk mengetahui kualitas semen segar 

setelah penampungan, hasil rata-rata pemeriksaan analisis 

ragam pada Lampiran 4 menunjukan adanya perbedaan 

yang sangat nyata (P< 0,01) terhadap keempat kelompok 

umur dengan rata-rata volume semen segar pada umur 4 

tahun 6,7±0,68 ml, umur 5 tahun rata-rata 7,38±0,76, umur 

6 tahun rata-rata 8,56±1,78 dan pada umur ≥7 tahun rata-

rata 8,7±1,40 ml, dari rata-rata volume semen segar sapi 

FH yang tertinggi ditujukan pada umur ≥7 tahun yang 

dipengaruhi faktor umur pejantan dengan semakin tua umur 

pejantan maka volume yang dihasilkan semakin banyak. 

Perbedaan volume tersebut diduga disebabkan karena 

adanya perbedaan umur dengan semakin bertambahnya 

umur pejantan maka produktivitasnya berpengaruh 

terhadap semen yang dihasilkan, frekuensi penampungan 

dan tingkat libido pejantan juga berpengaruh terhadap 

volume semen segar yang dihasilkan per ejakulasi pada 

masing-masing kelompok umur. 

Volume semen dipengaruhi oleh umur pejantan dan 

interval penampungan, umur memiliki hubungan yang 

signifikan dengan musim sehingga dapat mempengaruhi 
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volume ejakulasi dan presentase spermatozoa. Pada saat 

dilakukanya penampungan umur mempengaruhi volume 

ejakulat, konsentrasi dan motilitas spermatozoa (Mathevon, 

Buhr and Dekkeers, 1998). 

Menurut Pratiwi, Affandhy dan Pamungkas (2005) 

volume semen sapi segar berkisar 5-7 ml per ejakulasi. 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa volume semen sapi 

per ejakulasi adalah 1-15 ml. Dari hasil pemeriksaan 

menunjukan bahwa volume per ejakulasi yang diperoleh 

dari keempat kelompok umur semakin tua pejantan maka 

semakin meningkat rata-rata volume per ejakulasi. Nuryadi 

(2000) menambahkan bahwa volume semen ternak jantan 

yang diejakulasikan dipengaruhi oleh umur, pakan dan 

frekuensi penampungan. 

 

4.6 Motilitas Spermatozoa Semen Segar 

4.6.1 Motilitas massa 

 Motilitas massa merupakan keaktifan spermatozoa 

untuk bergerak bersama-sama kesatu arah sehingga 

membentuk gelombang yang tebal ataupun tipis dalam 

pergerakanya, cepat atau lambatnya pergerakan 

spermatozaoa tergantung pada konsentrasi spermatozoa 

yang hidup didalamnya. 

 Motilitas massa spermatozoa hasil pemeriksaan 

selama penelitian dari keempat kelompok umur pejantan 

rata-rata adalah 2+ pada semua kelompok umur yang 

diperlihatkan pada lampiran 1. Hasil evaluasi selama 

penelitian menunjukkan kualitas semen yang baik, sesuai 

dengan pendapat Dahmani (2009) bahwa kualitas semen 

tergolong baik sekali jika gerak massa spermatozoa (+++) 

artinya aktif sekali, tergolong baik jika gerak massa (++) 

yang artinya cukup aktif dan kurang baik jika gerak massa 
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dinyatakan (+). Standar yang harus dipenuhi untuk 

pembuatan semen beku adalah nilai terendah motilitas 

massa (++) (Pratiwi dkk, 2005).  

 Dari pendapat tersebut, motilitas massa yang 

diperoleh dari hasil pemeriksaan masih layak untuk 

diproses lebih lanjut dan sependapat dengan hasil penlitian 

Arifiantini, Yusuf dan Graha (2005) yang menyatakan 

bahwa minimal motilitas massa sebelum dilakukan proses 

lebih lanjut menjadi semen beku yaitu memiliki motilitas 

massa 2+ . 

 

4.6.2 Motilitas individu 

Hasil pemeriksaan analisis ragam motilitas 

individu semen segar sapi FH pada keempat kelompok 

umur dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan rata-rata 

persentase motilitas individu diperlihatkan pada Table 3. 

Tabel 3. Rata-rata motilitas individu semen segar sapi FH 

Umur pejantan 

(Tahun) 

Rata-rata Motilitas individu ± 

SD (%)  

4 

5  

6 

≥7  

74,5 ± 1,58
b 

71,5 ± 2,42
a 

72,0 ± 2,58
a 

70,0 ± 2,36
a 

Keterangan : Notasi yang berbedapada kolom yang sama 

menunjukan adanya perbedaan yang sangat nyata (P< 0,01) 

 Pada tabel 3 hasil perhitungan analisis ragam 

menunjukan bahwa terjadi penurunan yang sangat nyata 

(P< 0,01) pada motilitas individu semen segar yang 

diperoleh dari keempat kelompok umur 4, 5, 6, ≥7 tahun, 
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semakin tua umur pejantan maka motilitas individu 

semakin menurun yang ditunjukan pada umur ≥7 tahun 

motilitas individu terendah dengan rata-rata persentase 

motilitas individu 70,0 ± 2,36 % yang dikarenakan faktor 

umur, frekuensi penampungan dan libido dari pejantan 

yang berakibat pada produktifitas spermatozoa, sedangkan 

rata-rata persentase yang produktif pada motilitas individu 

ditunjukan pada umur 4 tahun dengan rata-rata 74,5 ± 1,54 

%, pada umur 5 tahun rataanya 71,5 ± 2,42 %  dan umur 6 

tahun rata-rata  72,0 ± 2,58 %, nilai rata-rata motilitas 

individu tersebut sangat baik karena (Garner dan Hafez, 

2000) berpendapat bahwa persentase motilitas individu 

normal semen sapi berkisar antara 40-75 %. 

 Perbedaan motilitas individu spermatozoa tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan umur dan frekuensi 

penampungan pada keempat kelompok umur yang 

berakibat terhadap produktivitas pejantan, sehingga 

mempengaruhi motilitas individu spermatozoa semen segar 

pada masing-masing kelompok umur.Berdasarkan hasil 

evaluasi semen segar menunjukan bahwa semen segar yang 

digunakan dalam penelitian mempunyai kualitas yang baik 

yaitu mempunyai rata-rata motilitas paling rendah 70% 

yang diperlihatkan pada Tabel 3, sehingga layak untuk 

dilakukan proses lebih lanjut 

 

4.7 Konsentrasi Semen Segar 

 Pemeriksaan konsentrasi dari keempat kelompok 

umur sapi FH ditunjukan pada Lampiran 5, untuk rata-rata 

diperlihatkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata-rata konsentrasi semen segar sapi FH 

Umur pejantan 

(Tahun) 

Rata-rata konsentrasi ± SD 

(10
6
/ml) 

4 

5  

6 

≥7 

1.492,04 ± 412,80
c 

1.338,44 ± 270,59
b 

1.148,37 ± 334,15
a 

772,33 ± 299,28
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan adanya perbedaan yang sangat nyata (P< 0,01) 

Pada tabel 3 hasil perhitungan analisis ragam 

menunjukan bahwa terjadi penurunan yang sangat nyata 

(P< 0,01) pada konsentrasi semen dengan nilai tertinggi 

rata-rata yang diperoleh dalam analisis ragam ditunjukan 

pada umur 4 tahun yaitu1.492,04 ± 412,80 10
6
/ml dan rata-

rata konsentrasi terendah pada umur ≥7 tahun dengan rata-

rata konsentrasi 772,33 ± 299,28
a
 , semakin tua pejantan 

nilai konsentrasi yang didapat dari hasil evaluasi semen 

semakin menurun yang disebabkan karena faktor pejantan 

pada keempat kelompok umur yang berbeda, faktor 

frekuensi panampungan dan libido pejantan sebelum 

dilakukan penampungan semen. Pengaruh, nilai konsentrasi 

yang dihasilkan dari evaluasi sangat berkaitan dengan 

volume yang dihasilkan perejakulatnya karena semakin 

meningkatnya umur pejantan volume yang dihasilkan 

semakin banyak maka nilai konsentrasi jadi rendah, 

(Mathevon dkk. 1998) yang menyatakan bahwa konsentrasi 

dan persentase spermatozoa motil dipengaruhi oleh umur 

pejantan. 

Pendapat Vishwanath dan Shannon (2000) bahwa, 

semen segar sapi memiliki rentang nilai konsentrasi 
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spermatozoa sebesar 1.000-2.000 juta/ml, variasi nilai 

tergantung dari individu ternak. Untuk rata-rata konsentrasi 

dari tiga kelompok umur 4, 5 dan 6 tahun tergolong baik 

akan tetapi pada umur ≥7 tahun dengan nilai konsentrasi 

rata-rata 772,33 ± 299,28 10
6
/ml kurang baik dikarenakan 

faktor umur yang mempengaruhi aktifitas spermatogenesis 

semakin menurun sehingga konsentrasi spermatozoa yang 

dihasilkan setiap ejakulasi menurun. 

Rataan konsentrasi yang diperoleh dari hasil 

evaluasi berada dalam kisaran yang dikemukakan oleh 

Garner dan Hafez (2000), bahwa konsentrasi 

spermatozoa/ml semen sekitar 800-2.000 juta. Penurunan 

yang terjadi sangat menonjol pada umur ≥7 tahun yang 

dipengaruhi oleh umur pejantan dengan rataanya dibawah 

kisaran yang dikemukakan oleh Garner dan Hafez (2000). 

 

4.8 Jumlah Spermatozoa Semen Segar 

Hasil pemeriksaan jumlah spermatozoa semen 

segar sapi FH diperlihatkan pada Lampiran 7, rata-rata 

jumlah spermatozoa diperlihatkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Jumlah Spermatozoa semen segar 

pejantan sapi FH 

Umur pejantan 

(Tahun) 

Rata-rata Jumlah 

spermatozoa ± SD (10
6
/ml) 

4 

5 

6 

≥7 

10.055,77 ± 3.139,00 

8.9143,38 ± 3.753,25 

9.999,01 ± 3.864,62 

6.533,74 ± 1.942,23 

Keterangan : Tabel pada kolom yang sama menunjukan 

perbedaan yang tidak nyata (P> 0,05) 
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 Pemeriksaan jumlah spermatozoa pada analisis 

ragam menunjukan penurunan yang tidak nyata karena (P> 

0,05) akan tetapi semakin tua umur pejantan semakin 

menurun nilai rata-rata jumlah spermatozoa yang 

dihasilkan, hal ini ditunjukan pada keempat kelompok 

umur dengan nilai terendah dari total spermatozoa pada 

umur ≥7 tahun dengan rata-rata 6.533,74 ± 1.942,23 10
6
/ml  

dan untuk umur produktif pejantan pada umur 4 tahun 

sebesar 10.055,77 ± 3.139,00, pada umur 5 tahun sebesar 

8.9143,38 ± 3.753,25 dan umur 6 tahun dengan rata-rata 

nilai 9.999,01 ± 3.864,62. Jumlah spermatozoa semen segar 

pada Sapi FH akan semakin berkurang dengan seiring 

bertambahnya umur pejantan dan faktor frekuensi 

penampungan dan libido pejantan sebelum penampungan. 

 Hasil dari jumlah spermatozoa diperoleh dengan 

cara mengalikan volume semen segar dengan nilai 

konsentrasi spermatozoa, jumlah spermatozoa semen segar 

Sapi FH tidak dipengaruhi oleh umur karena volume semen 

segar berbanding terbalik dengan konsentrasi semen segar 

pada semua kelompok umur, sehingga hasil perhitungan 

jumlah spermatozoa tidak mengalami perbedaan yang 

signifikan. Garner dan Hafez (2000) berpendapat bahwa 

jumlah spermatozoa yang hidup dan mampu bergerak aktif 

menentukan daya fertilitas spermatozoa. 

 

4.9 Jumlah Spermatozoa Motil Semen Segar 

 Jumlah spermatozoa motil semen segar merupakan 

perkalian antara jumlah spermatozoadenganpersentase 

motilitas individu, sedangkan data pemeriksaan jumlah 

spermatozoa motil diperlihatkan pada Lampiran 7, untuk 

nilai rata-rata jumlah spermatozoa motil dapat ditunjukan 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata-rata Jumlah Spermatozoa motil sapi FH 

Umur pejantan 

(Tahun) 

Rata-rata Jumlah spermatozoa motil 

± SD (10
6
/ml) 

4 

5  

6 

≥7  

7.501,30 ± 2.385,52
c 

7.120,91 ± 1.830,84
b 

7.309,33 ± 2.923,34
b 

4.623,08 ± 1.389,69
a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan adanya perbedaan nyata (P< 0,05) 

Berdasarkan dari analisis ragam yang ditunjukan 

pada Lampiran 7 menunjukan bahwa semakin tua umur 

pejantan jumlah spermatozoa motil semakin menurun hal 

tersebut ditunjukan pada umur ≥7 tahun yang nilai rata-rata 

4.559,89 ± 1.389,64 10
6
/ml nilai tersebut paling rendah, 

apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata dari pejantan 

umur 4 tahun sebesar  7.501,30 ± 2.385,52, umur 5 tahun 

sebesar 7.120,91 ± 1.830,84 dan umur  6 tahun sebesar 

7.309,33 ± 2.923,34 yang dimana umur pada kisaran 

tersebut masih dalam produktifitas yang baik. 

Hasil pemeriksaan pada semua kelompok umur 

sapi dengan semakin bertambahnya umur sapi tersebut 

maka jumlah spermatozoa motil semakin menururn. 

Semakin tua umur pejantan yang ditampung maka jumlah 

spermatozoa semakin menurun karena faktor umurpejantan 

dalam kemampuan memproduksi spermatogenesis, semen 

cair sapi dengan motilitas 50-55 % sebaiknya memiliki 

jumlah spermatozoa motil sebesar 10-12 juta per 0,25 ml 

atau sebanding dengan 40-48 juta per ml (Sarder, 2006). 
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 Berdasarkan hasil tersebut maka jumlah 

spermatozoa motil pada semua kelompok umur Sapi FH 

dipengaruhi oleh umur pejantan, dengan semakin 

bertambah umur pejantan maka jumlah spermatozoa motil 

semakin menurun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi kuantitas dan kualitas semen 

segar selama penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pejantan yang berumur 4, 5 dan 6 tahun 

menunjukan produktivitas yang baik, akan tetapi 

pejantan yang berumur ≥7 tahun produktivitasnya 

semakin menurun. 

2.  Faktor umur, frekuensi penampungan dan libido 

pejantan sebelum penampungan berpengaruh 

terhadap hasil evaluasi kuantitas dan kualitas 

semen dari pejantan yang ditampung.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa: 

1. Penggunaan pejantan untuk mendapatkan kuantitas 

dan kualitas semen yang baik disarankan 

menggunakan pejantan umur 4, 5 dan 6 tahun. 

2. Pejantan yang berumur ≥7 tahun sebaiknya diafkir 

karena prodiktivitas pejantan semakin menurun 

dengan bertambahnya umur. 

3. Kuantitas hijauan dan konsentrat yang diberikan 

perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan BK 

dan PK pada pejantan, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas semen. 
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