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Ab = Antibodi 

Ag = Antigen 

ANOVA = Analysis of Variance 

BBIB = Balai Besar Inseminasi Buatan 

cm = centimeter 

CO2 = Carbon Dioxida 

EDTA = Ethylene Diamine Tetraacetic Acid 

ELISA = Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

FH = Friesian Holstein 

fL = femtoliter 

FSH = Follicle Stimulating Hormone 

G = Gauge 

g = gram 

Ha = Hektar 

Hb = Hemoglobin 

hCG = human Chorionic Gonadotrophin 

HRP = Horse Radish Peroxidase 

IB = Inseminasi Buatan 

ICSH = Intertitial Cell Stimulating Hormone 

Ig = Immunoglobulin 

ITD = Institute Tropical Disease 

kg = kilogram 

L = Liter 

LED = Laju Endap Darah 

LH = Luteinizing Hormon 

MCH = Mean Corpuscular Haemoglobin 

MCHC = Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration 

MCV = Mean Corpuscular Volume 

mm3 = milimeter kubik 

ml = mililiter 

nm = nanometer 

 O2 = Oxygen 

PCV = Packed Cell Volume 

pg = picogram 

pH = Potential of Hydrogen 

PMSG = Pregnant Mare Serum Gonadotropin 

RIA = Radioimmuno Assay 

rpm = Rotasi per menit 

SPSS = Statistic Product and Service Solution 

TMB = Tetramethylbenzidine 

°C = Derajat Celcius 

μL = mikroliter 

μm = mikrometer 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Seiring bertambahnya pengetahuan dan kesadaran akan kebutuhan protein 

menyebabkan tingginya permintaan daging, salah satunya yaitu daging sapi 

(Wiyatna, 2007). Selain menghasilkan daging sebagai produk utama, sapi juga 

menghasilkan susu yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Konsumsi 

daging di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut data 

Ditjen PKH (2018) konsumsi daging sapi per kapita pada tahun 2017 mencapai 

0,469 kg atau meningkat sebesar 12,5 persen dari konsumsi daging per kapita pada 

tahun 2016 sebesar 0,417 kg. Namun sampai saat ini, Indonesia belum mampu 

memenuhi kebutuhan daging tersebut (Yudhanto dkk., 2019). 

Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri 

yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak (Mayulu 

dkk, 2010). Menurut Yusdja dan Ilham (2004) upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam melakukan pendekatan teknis yaitu dengan menerapkan Inseminasi Buatan 

(IB), pengendalian dan pemberantasan penyakit, larangan penyembelihan sapi 

betina produktif, serta melakukan impor bibit. Inseminasi Buatan (IB) merupakan 

salah satu teknologi tepat guna yang dimanfaatkan untuk meningkatkan 

produktivitas sapi dengan memanfaatkan potensi pejantan unggul dan dapat 

meningkatkan mutu genetik dari ternak (Nyuwita dkk., 2015). 

Keberhasilan IB ditentukan oleh kualitas semen beku pejantan (Sumeidiana 

dkk., 2007). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas 

semen pejantan yaitu bobot badan, umur, sifat genetik, frekuensi ejakulasi, pakan, 
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suhu dan musim (Khairi, 2016). Kriteria pejantan unggul sangat dibutuhkan dalam 

melakukan seleksi dan perbaikan mutu genetik (Anwar dan Jiyanto, 2019). Salah 

satu syarat reproduksi yang harus dimiliki oleh pejantan unggul sebagai sumber 

semen beku yaitu memiliki tingkat libido yang tinggi (Sam dkk., 2017). Tingkat 

libido pada sapi pejantan dipengaruhi oleh sekresi hormon testosteron yang 

diproduksi oleh testis. Hormon testosteron dapat meningkatkan libido, ereksi, dan 

ejakulasi pada sapi pejantan (Affandhy dkk., 2018). Menurut Anwar dan Jiyanto 

(2019) setiap bangsa sapi diduga memiliki nilai hubungan (korelasi) antara kadar 

hormon testosteron, ukuran testis, dan kualitas sperma yang berbeda-beda. 

Sapi pejantan merupakan aset berharga dengan biaya pengadaan dan 

pemeliharaan yang tidak sedikit, sehingga evaluasi status nutrisi dan metabolik 

penting dilakukan, salah satunya dengan pemeriksaan darah (Irfan dkk., 2014). 

Gambaran darah normal diperlukan untuk menentukan status kesehatan dan 

membantu diagnosis suatu penyakit (Fitria dan Sarto, 2014). Nilai gambaran darah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, faktor nutrisi, 

lingkungan, dan ras (Esa dkk., 2006). 

Keanekaragaman sapi di Indonesia bergantung pada tipenya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu sapi potong dan sapi perah. Menurut Komariah dkk. (2013) 

sumber daging banyak disuplai oleh bangsa sapi jenis Limousin dan Simmental, 

sedangkan sumber susu sebagian besar disuplai oleh sapi perah jenis Friesian 

Holstein. Sampai saat ini, ketiga breed tersebut dipelihara di Taman Ternak 

Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.  
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Populasi ternak sapi pejantan (bull) yang ada di Taman Ternak Pendidikan 

adalah 9 ekor yang terdiri dari 4 ekor sapi Limousin, 3 ekor sapi Simmental, dan 2 

ekor sapi Friesian Holstein. Selain memproduksi susu, Taman Ternak Pendidikan 

juga memproduksi semen beku untuk keperluan inseminasi buatan. Semen beku 

yang dihasilkan dapat mencapai 200 straw dari setiap sapi pejantan per produksi 

(Sardjito, 2020). Melihat tingginya potensi Taman Ternak Pendidikan sebagai 

sarana belajar bagi mahasiswa serta sebagai penghasil semen beku, maka perlu 

dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ternak, salah satunya melalui 

pemeriksaan darah. Hasil penelitian ini akan diperoleh data mengenai status 

kesehatan ternak dari ketiga breed sapi dan diharapkan dapat mengetahui perbedaan 

gambaran darah serta kadar hormon testosteron serum sapi pejantan jenis Limousin, 

Simmental, dan Friesian Holstein yang dipelihara di Taman Ternak Pendidikan 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan gambaran darah sapi pejantan jenis Limousin, 

Simmental, dan Friesian Holstein yang dipelihara di Taman Ternak 

Pendidikan FKH UNAIR?  

2. Apakah terdapat perbedaan kadar hormon testosteron serum sapi pejantan 

jenis Limousin, Simmental, dan Friesian Holstein yang dipelihara di Taman 

Ternak Pendidikan FKH UNAIR?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan gambaran darah sapi pejantan jenis Limousin, 

Simmental, dan Friesian Holstein yang dipelihara di Taman Ternak 

Pendidikan FKH UNAIR. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kadar hormon testosteron serum sapi pejantan 

jenis Limousin, Simmental, dan Friesian Holstein yang dipelihara di Taman 

Ternak Pendidikan FKH UNAIR. 

1.4    Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 

guna menambah wawasan pembaca mengenai gambaran darah dan kadar hormon 

testosteron serum, selain itu dapat bermanfaat bagi para peneliti sebagai pedoman 

referensi dalam rangka pengembangan ternak sapi baik sapi potong maupun sapi 

perah serta digunakan untuk mengetahui jangka pemakaian pejantan yang 

produktif pada sapi pejantan jenis Limousin, Simmental, dan Friesian Holstein 

yang dipelihara di Taman Ternak Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang menggunakan sapi pejantan 

jenis Limousin, Simmental, dan Friesian Holstein. 

1.5 Landasan Teori 

Hormon yang mempengaruhi tingkat libido pada ternak jantan adalah 

testosteron. Hormon ini memberikan stimulus untuk mendorong aktivitas seksual 

pejantan (Anwar dan Jiyanto, 2019). Menurut Bearden et al. (2004) pejantan yang 
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telah mencapai umur pubertas atau berada pada fase perkembangan seksual 

memiliki kadar hormon testosteron dalam plasma darah yang tinggi. Menurut 

Anwar dan Jiyanto (2019) setiap bangsa sapi diduga memiliki hubungan (korelasi) 

antara kadar hormon testosteron, ukuran testis, dan memiliki kualitas sperma yang 

berbeda-beda. Perbedaan pertumbuhan organ reproduksi pada ternak jantan dapat 

dipengaruhi oleh faktor genetik seperti bangsa ternak.  

Kadar hormon testosteron dapat diukur dari plasma atau serum dengan 

menggunakan kit ELISA testosteron yang tersedia secara komersial. ELISA 

merupakan teknik yang relatif baru dan memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan teknik Radioimmuno Assay (RIA) terutama bebas dari 

limbah radioisotop (Gholib et al., 2016). 

Gambaran darah dan status metabolit darah merupakan salah satu indikator 

penentu kondisi fisiologi ternak. Darah merupakan komponen yang berperan 

penting dalam pengaturan fisiologi tubuh (Rahayu, 2017). Fungsi darah secara 

umum berkaitan dengan transportasi zat di dalam tubuh seperti nutrisi, oksigen, 

karbondioksida, metabolisme, hormon dan kelenjar endokrin, berperan dalam 

pertahanan suatu organisme terhadap penyakit, serta berpartisipasi dalam 

pengaturan suhu tubuh (Adam dkk., 2015). 

Pemeriksaan gambaran darah dilakukan untuk melihat nilai abnormalitas 

pada sel darah (Yanti dkk., 2015). Pemeriksaan gambaran darah juga dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi perubahan morfologi sel darah dengan 

menggunakan diagnostik laboratorium (Setiawan dkk., 2014). Ilmu yang 

mempelajari cara penilaian darah disebut hematologi (Fitria dan Sarto, 2014). 
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Menurut Esa dkk. (2006) nilai parameter hematologi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, faktor nutrisi, lingkungan, dan ras. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adam dkk. (2015) ditemukan perbedaan jumlah 

eritrosit dan nilai hematokrit antara sapi Aceh dan sapi Bali. Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah eritrosit dan nilai hematokrit pada sapi Aceh 

signifikan lebih tinggi dibanding sapi Bali. Perbedaan jumlah eritrosit pada sapi 

Aceh dan sapi Bali diduga karena faktor perbedaan ras di antara kedua jenis sapi. 

Menurut Schalm (1986) melaporkan bahwa konsentrasi eritrosit pada sapi Jersey 

berbeda dengan Guernsey dan Holstein.  

Nilai hematokrit atau Packed Cell Volume (PCV) dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti umur, aktivitas ternak, konsumsi air, suhu lingkungan serta 

kandungan nutrien dalam pakan terutama protein, vitamin dan mineral. Nilai 

hematokrit memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah eritrosit. Penurunan 

jumlah eritrosit umumnya diikuti dengan penurunan nilai hematokrit. Nilai 

hematokrit normal pada sapi berkisar antara 24–46% (Pudjihastuti dkk., 2019).  

Pemeriksaan gambaran darah yang sering digunakan adalah uji kadar 

hemoglobin, jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, nilai hematokrit (PCV), laju 

endap darah (LED), dan menentukan indeks eritrosit. Indeks eritrosit terdiri dari 

MCV (Mean Cell Volume), MCH (Mean Cell Haemoglobin) dan MCHC (Mean 

Cell Haemoglobin Concentration) (Esa dkk., 2006).  

 


