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PENGARUH POSISI DEPOSISI SEMEN 
TERHADAP ANGKA KEBUNTINGAN SAPI PFH 

Rendy Hertanto, Moh. Nur Ihsan, Nuryadi 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 
Wilayah Kerja Inseminator Kecamatan Karangploso, 
Kabupaten Malang pada tanggal 12 April 2011 sampai 
14 Juli 2011. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan deposisi semen pada posisi Cornua 
Utery dan deposisi semen pada posisi Corpus Uteri serta 
deposisi semen pada posisi Cervix Uteri terhadap Service 
per Conception (S/C), Non Return Rate (NRR) dan 
Conception Rate (CR) pada sapi Peranakan Fries Holland 
(PFH). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebagai informasi dan pedoman IB dalam 
meningkatkan angka kebuntingan pada sapi Peranakan 
Fries Holland. 

Materi penelitian digunakan  90 ekor sapi sapi 
PFH yang dipelihara peternak  dengan sistem 
pemeliharaan intensif. Pengambilan sampel dilakukan 
secara acak dengan criteria sapi dalam keadaan sehat, 
memperlihatkan tanda-tanda berahi dan berumur 1,5 
tahun sampai 7 tahun. 

Pengamatan dilakukan pada induk sapi PFH yang 
diinseminasi dengan teknik deposisi semen pada pangkal 
Corpus Uteri, deposisi semen pada Cornua Uteri dan 
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deposisi semen pada posisi Cervix Uteri masing-masing 
sebanyak 30 ekor dengan pengamatan pada NRR18-25 
yang merupakan persentase ternak yang tidak minta 
kawin kembali atau tidak berahi kembali pada hari ke 18-
25 setelah pelaksanaan IB. Evaluasi kebuntingan 
dilakukan dengan cara palpasi per rectal pada hari ke 90 
sampai dengan hari ke 120 setelah IB dan perhitungsn 
NRR dan CR. Data dianalisa secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan pada masing-
masing deposisi semen dihasilkan angka S/C sebesar 1,25 
pada deposisi semen posisi Cervix, sebesar 1,88 pada 
deposisi semen pada posisi Corpus dan sebesar 1,2 pada 
deposisi semen posisi Cornua; angka CR masing-masing 
sebesar 80% pada deposisi semen posisi Cervix, sebesar 
53,33% pada deposisi semen posisi Corpus dan sebesar 
83,33% pada deposisi semen posisi Cornua dan angka 
NRR masing-masing sebesar 80% pada deposisi semen 
posisi Cervix, sebesar 53,33% pada deposisi semen posisi 
Corpus dan sebesar 83,33% pada deposisi semen posisi 
Cornua. 

 Kesimpulan bahwa dari S/C, CR dan NRR, 
pelaksanaan IB dengan deposisi semen pada posisi 
Cornua dapat menghasilkan tingkat  keberhasilan 
kebuntingan yang tinggi dibandingkan dengan deposisi 
semen posisi Cervix dan posisi Corpus  pada sapi PFH.  
Saran hasil penelitian agar pelaksanaan IB pada sapi PFH 
dilakukan dengan menggunakan teknik deposisi semen 
cornua utery.  


