
4

I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Reproduksi Ternak

Reproduksi adalah suatu kemewahan fungsi tubuh yang secara fisiologi

tidak vital bagi kehidupan tetapi sangat penting bagi kelanjutan keturunan suatu

jenis atau bangsa hewan (Toelihere, 1994).Proses reproduksi baru dapat

berlangsung setelah hewan mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin, dimana

proses ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang

dihasilkannya (Cole dan Cupps, 1980).

Saluruh aktivitas reproduksi baik hewan jantan maupun betina dipengaruhi

oleh kerja hormon. Kerja hormon ini secara langsung maupun tidak langsung

sangat berpengaruh pada proses reproduksi. Pada hewan betina makanisme

hormon reproduksi sangat penting untuk siklus reproduksi.Siklus reproduksi

adalah rangkain seluruh kejadian biologi kelamin mulai dari terjadinya

perkawinan hingga lahirnya generasi baru suatu makhluk hidup. Proses biologi ini

berlangsung secara berkesenambungan termasuk aktivitas reproduksi baik pada

hewan jantan maupun hewan betina (Partodiharjo, 1992).

Reproduksi merupakan suatu bagian penting dalam usaha memajukan

peternakan.Kedudukan reproduksi makin dilalaikan karena secara fisik tidak

menunjukkan gejala yang merugikan.Mengetahui mekanisme reproduksi

merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Pada

dasarnya tanpa reproduksi tidak akan ada produksi serta tingkat dan efisensi

reproduksi akan menentukan tingkat efisiensi reproduksi (Feradis, 2010).
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2.1.1. Pubertas

Pubertas atau dewasa kelamin adalah umur atau waktu dimana organ-

organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi (Toelihere,

1994). Pada hewan jantan pubertas ditandai dengan kemampuan hewan untuk

berkopulasi dan menghasilkan sperma disamping perubahan-perubahan kelamin

sekunder lain, sedangkan pada hewan betina ditandai dengan terjadinya estrus dan

ovulasi. Umur sapi dara saat pubertas dapat beragam dari 8 sampai 18 bulan atau

9-13 bulan dengan bobot badan sekitar 260 kg (Dziuk 1973 dalam Hunter, 1980).

Hewan betina muda tidak boleh dikawinkan sampai pertumbuhan

badannya memungkin untuk suatu kebuntingan dan kelahiran normal.Hal ini

karena dewasa kelamin terjadi sebelum dewasa tubuh tercapai.Sapi-sapi dara

sebaiknya dikawinkan menurut ukuran dan berat badannya bukan menurut umur

(Toelihere, 1994).Terjadinya fubertas yang lebih awal dapat menguntungkan

karena dapat menguragi masa tidak produktif dan tidak menguntungkan selama

masa hidup ternak.

2.1.2. Siklus Berahi

Berahi atau disebut juga estrus adalah dimana hewan betina bersedia

menerima pejantan untuk kopulasi, sedangkan siklus berahi merupakan jarak atau

interval antara berahi yang satu sampai berahi berikutnya (Hafez, 2000).Salisbury

and VanDemark (1985) membagi siklus berahi ini menjadi empat periode

menurut perubahan-perubahan yang tampak maupun tidak tampak yang terjadi

selama siklus berahi tersebut, yaitu fase proestrus, estrus, metestrus, dan

diestrus.Fase 1.yaitu :Proestrus merupakan periode persiapan yang berlangsung

selama 2-3 hari. Pada fase ini akan terlihat perubahan pada alat kelamin luar
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dengan terjadi perubahan-perubahan tingkahlaku dimana hewan betina gelisah

dan sering mengeluarkan suara yang tidak terdengar (Partodihadjo, 1992). Fese

2.yaitu :Estrus adalah periode yang ditandai oleh keinginan kelamin dan

penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk berkopulasi. Pada fase ini betina

siap menerima pejantan untuk berkopulasi dan juga memperlihatkan tanda-tanda

khusus yaitu hewan gelisa, nafsu makan berkurang, menghampiri pejantan, dan

tidak lari bila dinaiki pejantan.Fase 3.yaitu : Metestrus terjadi setelah fase estrus

berakhir. Pada periode ini terjadi pertumbuhan corpus luteum, sehingga fase ini

sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan corpus

luteum (Guyton, 1994).Fase 4.adalahDiestrus dalah periode terakhir dan terlama

dari siklus berahi dimana corpus luteum telah menjadi matang dan pengaruh

progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata (Toelihere, 1994).

2.1.3. Lama Berahi

Periode estrus pada sapi dapat dinyatakan sebagai saat dimana sapi betina

siap sedia dinaiki oleh pejantan. Periode ini rata-ratanya adalah 18 jam untuk sapi

induk dan sedikit lebih pendek pada sapi dara dengan kisaran normal 12-24 jam

(Frandson, 1992). Lama waktu berahi sangat bervariasi diantara spesies. Lama

berahi pada sapi potong rataannya 20 jam dengan selang waktu 12-30 jam,

sedangkan pada sapi perah rataannya 15 jam dengan selang waktu 13-17 jam.

Menurut Trimberger dalam Salisbury dan VanDemark (1985), sapi dewasa

maupun sapi dara memulai berahi pada waktu siang hari atau malam haridengan

waktu yang hampir sama. Kebanyakan periode estrus terjadi cukup lama,

sehingga betina yang mulai berahi malam hari masih tetap berahi pada hari

berikutnya di siang hari.
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2.1.4. Ovulasi

Ovulasi adalah saat pecahan folikel de Graaf dan keluarnya ovum

bersama-sama isi folikel (Partodihadjo, 1992).Ovulasi terjadi dengan pecahnya

folikel dan rongga folikel segera mengecil secara berangsur-angsur diikuti dengan

berhentinya pengeluaran lendir. Menurut Salisbury dan VanDemark (1985),

ovulasi pada sapi dewasa dapat terjadi dari 2 jam sebelum akhir berahi sampai 26

jam sesudah akhir berahi, dengan rata-rata waktu 12,5 jam.

Menurut Salisbury dan VanDemark (1985), salah satu cara untuk

menentukan waktu ovulasi pada sapi yaitu dengan palpasi ovarium sehinga dapat

dirasakan adanya penampilan corpus luteum(CL). Ovulai pada sapi lebih sering

terjadi pada ovarium kanan dapi pada ovarium kiri.Penyebabnya mungkin karena

secara otonomi remen berada disebelah kiri dan penekanannya membatasi

aktivitas ovarium kiri tetapi penyebaba pasti belum diketahui.

2.2. Deteksi kebuntingan

Kebuntingan adalah suatu periode sejak terjadinya fertilisasi sampai terjadi

kelahiran (Frandson, 1992).Kebuntingan merupakan keadaan dimana anak sedang

berkembang dalam uterus seekor hewan betina (Illawati, 2009).Deteksi

kebuntingan dini pada ternak ruminansia menjadi penting bagi keberhasilan

sebuah manajemen reproduksi sebagaimana ditinjau dari segi ekonomi (Lestari,

2006).

Menurut Jainudeen dan Hafez (2000), diagnosa kebuntingan dini perlu

dilakukan untuk mengidentifikasi ternak yang tidak bunting segera setelah

perkawinan atau IB sehingga waktu produksi yang hilang kerena infetilitas dapat

ditekan dengan penanganan yang cepat, pertimbangan apabila ternak harus dijual,
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menekan biaya breeding program yang menggunakan teknik hormonal yang

mahal dan  mambantu manajemen ternak yang ekonomis.

2.3. Metode Diagnosis Kebuntingan

Kegagalan reproduksi akibat manajemen yang kurang baik dapat berupa

kegagalan deteksi berahi, berahi tenang dan kawin berulang. Menurut Lestari

(2006), ada beberapa metode diagnosa kebuntingan pada sapi: a. Non Return Rate

(NR) yaitu: pada sapi dan kerbau, ketidakhadiran estrus setelah dikawinkan

digunakan secara luas oleh peternak dan sentra-sentra IB sebagai indikator

terjadinya kebuntingan, tetapi ketepatan metode ini tergantung dari ketepatan

deteksi estrusnya. Pada kerbau, penggunaan metode NR ini tidak dapat dipercaya

karena sulitnya mendeteksi estrus (Lestari, 2006).b. Eksplarasi Rektal yaitu :

Eksplarasi rektal adalah metode diagnosis kebuntingan yang dapat dilakukan pada

ternak besar seperti kuda, kerbau dan sapi. Prosedurnya adalah palpasi uterus

melalui dinding rektum untuk meraba pembesaran yang terjadi selama

kebuntingan, fetus atau membran fetus.Teknik yang dapat digunakan pada tahap

awal kebuntingan ini adalah akurat, dan hasilnya dapat langsung

diketahui.Sempitnya rongga pelvic pada kambing dan babi maka eksplarasi rektal

untuk mengetahui isi uterus tidak dapat dilakukan (Arthur et al., 1996). c.

Ultrasonografiyaitu :Ultrasonografi merupakan alat yang cukup mederen, dapat

digunakan untuk mendeteksi adanya kebuntingan pada ternak secara dini. Alat ini

dapat mendeteksi adanya perubahan bentuk dan ukuran curnua uteri.Harga alat ini

masih sangat mahal, diperlukan operator yang terlatih untuk dapat

menginterprestasikan gambar yang muncul pada monitor.Ada resiko kehilangan

embrio pada saat pemeriksaan akibat traumatik pada saat memasukkan
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pobe.Pemeriksaan kebuntingan menggunakan alat ultrasonografi ini dapat

dilakukan pada usia kebuntingan 20-22 hari, namun lebih jelas pada usia

kebuntingan diatas 30 hari (Youngquist, 2003 dalam Lestari, 2006).d. Diagnosa

Imunoligik yaitu : Menurut Lestari (2006) teknik imunologik untuk diagnosis

kebuntingan berdasarkan pada pengukuran level cairan yang berasal dari

konseptus, uterus atau ovarium yang memasuki aliran darah induk, urin dan air

susu. Beberapa Protein-like telah diidentifikasi dari dalam peredaran darah

maternal selama terjadi kebuntingan.Subtansi ini merupakan produk yang berasal

dari konseptus yang dapat digunakan sebagai indikator adanya kebuntingan

(Jainudeen dan Hafez, 2000). e. Diagnosa kebuntingan berdasarkan konsetrasi

hormonyaitu : Pengukuran hormon-hormon kebuntingan dalan cairan tubuh dapat

dilakukan dengan metode radio immuno assay (RIA) dan enzyme-linked immuno

assay (ELISA). Metode yang menggunakan plasenta dan cairan air susu ini dapat

mendiagnosa kebuntingan pada ternak lebih dini dibandingkan dengan metode

rektal (Jainideen dan Hefez, 2000). Metode ini hampir semua hormon dapat

diukur kadarnya, akan tetapi secara komersial metode radio immuno assay (RIA)

terlalu mahal untuk digunakan sebagai diagnosa kebuntingan (Partodihardjo,

1992).

2.3. Diangnosis Kebuntingan Secara Kimiawi

Diagnosa kebuntingan secara kimiawi pertama kali dikembangkan oleh

Partodihardjo, (1992) dengan mengamati reaksi yang ditimbulkan antara hormon

estrogen yang terdapat dalan urin babi yang diduga bunting dengan asam sulfat

pekat.Pemeriksaan kebuntingan dengan cara kimiawi dilakukan dengan

memeriksa kadar hormonal sapi setelah dikawinkan. Menurut Fitrian (2004),
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diagnosa kebuntingan pada sapi menggunakan asam sulfat dengan beberapa

pengencer yang terbaik adalah 15%.

Metode lain yan digunakan untuk diagnosa kebuntingan dini pada ternak

adalah dengan memanfaatkan identifikasi ikatan fenol dalam estradiol yang

terkandung dalam urin sapi. Ammonium molybdat tetrahydrat berbentuk kristal

dengan warna putih kekuning-kuningan, tidak berbau, larut dalam air, mudah

menguap pada suhu 20oC (Samsudewa et al, 2002).

2.4. Urin Sapi

Menurut During dan McNaught (1961), urin merupakan sumber nitrogen,

kalium dan magnesium.Urin merupakan salah satu jenis pupuk kandang yang

baik. Urin ternak mengandung 90-95% air dan beberapa unsur hara lainnya,

seperti urea (2,5%) dan campuran mineral, garam, enzim dan hormon (Abishek

2010). Kandungan hara dalam urin pada Tabel 1.

Tabel 1.kandungan hara dalam urin ternak (Lingga, 1991)

Jenis
Ternak

Kadar air
%

Kandungan hara (%)

Nitrogen Kalium Fosfor

Sapi 92 1.00 0.50 1.50
Kerbau 92 1.00 0.15 1.50
Kambing 85 1.50 0.13 1.80
Domba 85 1.35 0.05 2.10
Babi 87 0.40 0.10 0.45
Kuda 90 1,40 0.02 1.60
Ayam 55 1.00 0.80 0.40

Kadar didalam urin tergantung dari jenis pakan yang dikonsumsi, jenis

kelamin ternak, dan pola pemeliharaan.Konsentrasi hormon di dalam urin tidak

hilang karena penyimpanan (Prawoto dan Suprijadji 1992).


