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RINGKASAN 

 

Trayan Tranggana Putra.  Pengaruh Pemberian Progesteron Intravaginal 

Silicon Sponge (Privasis) Terhadap Timbulnya Birahi Pada Sapi Perah dengan 

pembimbing pertama Ibu Rimayanti, M. Kes, Drh. dan pembimbing kedua Bapak       

Dr Bambang Poernomo, MS., Drh.  

Teknik penyerentakan birahi saat ini banyak dilakukan untuk meningkatkan 

hasil ternak sapi, salah satunya adalah dengan menggunakan preparat hormon MPA 

secara intravaginal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  lama waktu 

setelah pencabutan Privasis terhadap waktu timbulnya birahi pada sapi perah. 

Penggunaan Privasis ini diharapkan bisa bermanfaat dalam peternakan skala besar untuk 

menimbulkan birahi secara bersamaan guna mempermudah pengontrolan manajemen 

reproduksi ternak khususnya sapi perah. 

Penelitian ini menggunakan sapi sebagai hewan coba dalam keadaan sehat, 

berumur dua – tiga tahun, mempunyai berat badan ± 350 kg, sudah mencapai masa 

pubertas, dalam keadaan tidak birahi, tidak bunting dan sudah pernah beranak. Sejumlah 

20 ekor sapi dibagi dalam empat kelompok dengan masing-masing perlakuan 

mendapatkan lima ulangan. Kelompok I (P0) disuntik dengan PGF2α 25 mg secara IM 

dan diulang pada hari ke-11 setelah penyuntikan pertama, kelompok II diberikan 2 g 

MPA + 10 mg estradiol benzoas, kelompok III diberikan 1,5 g MPA + 10 mg estradiol 

benzoas, kelompok IV diberi 1 g MPA + 10 mg estradiol benzoas secara intravaginal. 
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Waktu pencabutan dilakukan pada hari ke-14. Setelah dilakukan pencabutan diamati 

birahinya, lalu dicatat waktunya dalam satuan jam. 

Prinsip dasar dari teknik sinkronisasi birahi pada sapi dengan menggunakan 

MPA intravaginal silicon sponge adalah hambatan terhadap pelepasan LH dari hipofisis 

anterior sehingga ovulasi tidak terjadi. Hambatan pelepasan LH disebabkan kadar 

progesteron dalam darah yang tinggi dapat menyebabkan umpan balik negatif pada 

hipothalamus, akibatnya terjadi hambatan rangsangan pada hipofisa anterior untuk 

memproduksi FSH dan LH. Maksud diberikan MPA intravaginal silicon sponge selama 

14 hari adalah untuk mempertinggi kadar progesteron darah, akibatnya bila Privasis 

dicabut akan terjadi penurunan yang tajam pada kadar progesteron (Evans and Maxwell, 

1987). 

Hasil perhitungan secara statistik dalam satuan jam menunjukkan bahwa waktu 

pencabutan untuk P0 adalah  36,48 ± 0,41  , P1 adalah 36,51 ± 0,41, P2 adalah        

36,29    ± 0,39, P3 adalah 36,28 ± 0,41. Menurut hasil perhitungan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara kontrol dan perlakuan. Oleh 

karena kontrol memiliki efektifitas yang sama dengan Privasis dan biaya operasionalnya 

murah, maka pada peternakan sapi skala besar penggunaan Privasis ini untuk 

penyerentakan birahi karena dapat menekan biaya produksi peternak. Perlu penelitian 

lebih lanjut tentang pencabutan Privasis untuk membedakan lendir servik yang 

transparan secara biologis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia, kebutuhan pangan juga 

harus ditingkatkan terutama kebutuhan protein nabati maupun hewani. Sumber 

protein hewani dari ternak dapat berasal dari ternak ruminansia besar dan 

ruminansia kecil, unggas dan ternak lainnya. Indonesia merupakan negara agraris, 

maka titik berat pembangunannya di bidang pertanian. Karena itulah antara 

peternakan dan pertanian mempunyai hubungan yang erat dan saling 

membutuhkan. 

 Peningkatan mutu ternak sapi terutama sapi perah merupakan salah satu 

aspek utama dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Di Jawa Timur pada 

tahun 2001, konsumsi susu mencapai 4,97 kg/kapita/tahun dan menjadi                 

5 kg/kapita/tahun pada 2002. Peningkatan konsumsi susu tidak diiringi dengan 

peningkatan produksi susu yang pada tahun 2001 populasi sapi perah sebanyak 

130.922 ekor yang mampu memproduksi air susu sebesar 196.946 ton dan pada 

tahun 2002 meningkat menjadi 197.458 ton dengan  populasi sebesar 131.262 

ekor (Anonimous, 2003). Faktor utama kendala perkembangan peternakan sapi di 

Indonesia disebabkan oleh adanya gangguan reproduksi, kesalahan manajemen 

pengelola, dan kurangnya pengetahuan peternak tentang pengelolaan sapi 

(Hardjopranjoto, 1985)  
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Di samping masih rendahnya populasi ternak di Indonesia, khususnya sapi 

perah,  yang sering menjadi masalah selama ini yaitu gangguan reproduksi dan 

faktor manajemen ternak seperti sering terjadi kawin berulang, kejadian birahi 

tenang, infeksi pasca lahir, periode beranak yang lebih dari 12 bulan, angka 

kelahiran dan kebuntingan yang rendah,  penggunaan pejantan untuk kawin alam 

dan dilakukannya inseminasi buatan (IB) bila hanya terjadi birahi secara alamiah. 

Teknologi induksi birahi dan sinkronisasi belum dilakukan secara maksimal 

(Tomaszewska, 1991). 

 Sinkronisasi birahi berarti menggertak timbulnya birahi pada beberapa 

hewan betina secara serentak. Sinkronisasi birahi secara serentak pada hewan 

betina sangat menguntungkan karena dapat menghemat waktu, biaya, dan dapat 

digunakan untuk mengatur saat kelahiran pada waktu hampir bersamaan dengan 

bulan-bulan  tersedianya makanan bagi anak-anaknya agar pertumbuhan menjadi 

lebih baik (Ratnani, 1993). 

Selama ini sinkronisasi birahi dilakukan dalam upaya untuk memperoleh 

birahi dengan menggunakan hormon PGF2α (Prostaglandin F2α) dan progesteron 

(Malik, 2000). Tanaka dkk (2001), menyatakan bahwa preparat progesteron saat 

ini yang beredar adalah PRID (Progesterone Release Intravaginal Device), CIDR 

( Control Internal Drug Release), dan Synchromate B pada sapi yang harus 

diimpor dari luar negeri dengan harga mahal. 

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan maka perlu suatu 

pemecahan permasalahan yaitu diantaranya dengan dilakukan penelitian tentang 

sinkronisasi birahi menggunakan progesteron intravaginal silicon sponge 
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(Privasis) pada hewan ternak sapi khususnya sapi perah sebagai pengganti hormon 

progesteron impor seperti PRID, CIDR, dan Synchromate B. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah yang 

dapat diajukan adalah apakah ada pengaruh pemberian Privasis  terhadap waktu 

timbulnya birahi pada sapi perah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

Privasis terhadap waktu timbulnya birahi pada sapi perah. 

 

1.4. Landasan Teori 

 Alasan penerapan sinkronisasi birahi pada ternak adalah memudahkan 

pendeteksian birahi karena memungkinkan ternak untuk menampakkan gejala 

birahi atau tingkah laku birahi yang seragam, sehingga waktu optimal untuk 

dilakukan IB dapat diketahui. Deteksi birahi dan waktu IB yang tepat akan dapat 

menurunkan biaya yang dikeluarkan sehingga sinkronisasi birahi yang dilakukan 

sebelum IB dapat menunjang manajemen produksi (Tanaka dkk., 2001). 

 Penggunaan hormon Medroxy Progesterone Acetate (MPA) karena 

mempunyai berat molekul relatif kecil serta dengan adanya penambahan vaselin 

alba dan gelatin bertujuan agar memungkinkan untuk diserap perlahan-lahan 

melalui dinding mukosa vagina dan diteruskan menuju ke aliran darah 
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(Partodihardjo, 1987 ; Tanaka dkk, 2001). Mekanisme kerja MPA adalah dengan 

cara menghalangi terjadinya ovulasi melalui penekanan pembentukan faktor 

pelepas (releasing factor) dari hipothalamus, meningkatkan kekentalan lendir 

servik sehingga menghambat penetrasi sperma melalui servik, menghalangi 

implantasi ovum dalam endometrium dan menghambat kecepatan transpor ovum 

melalui tuba falopii. 

Penyerentakan birahi pada sapi dengan menggunakan MPA telah 

dilaporkan keberhasilannya seperti dikutip oleh Hunter (1995), perlakuan dengan 

senyawa sintetik ini dilakukan lewat pakan kira-kira selama 15-18 hari, sejumlah 

hewan menjadi birahi tiga sampai lima hari setelah perlakuan dihentikan, tetapi 

fertilitas tetap rendah. 

  

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penggunaan Privasis diharapkan dapat membantu sinkronisasi birahi pada 

sapi perah dengan biaya yang murah dibanding penggunaan bahan impor, yaitu 

PRID, CIDR, dan lain-lain. 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

 Pemberian Privasis pada sapi perah berpengaruh terhadap waktu 

timbulnya birahi pada sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Siklus Reproduksi Sapi Betina 

Siklus reproduksi merupakan rangkaian kejadian biologik kelamin yang 

berlangsung secara terus menerus sehingga lahir generasi baru dari suatu makhluk 

hidup. Jika siklus reproduksi dari suatu makhluk terputus, maka kehadiran makhluk 

tersebut didunia menjadi terancam, pada suatu saat makhluk tersebut mati tanpa 

generasi penerus dan selanjutnya akan punah (Partodihardjo, 1987). 

Siklus reproduksi adalah suatu siklus perkembangbiakan hewan betina yang 

telah mencapai masa pubertas dan akan berulang tiap satu jangka waktu tertentu. Jadi 

siklus reproduksi meliputi kurun waktu dari beranak sampai beranak berikutnya. Dalam 

satu siklus reproduksi dibagi menjadi tiga fase, yaitu : Fase pra graviditas, meliputi     

proses-proses birahi, ovulasi, kopulasi dan fertilisasi; Fase graviditas, meliputi     

proses-proses implantasi, plasentasi, kebuntingan; Fase post graviditas, meliputi  

proses-proses pengeluaran foetus, pengeluaran sekundinae dan laktasi (Hardjopranjoto, 

1987). 

Menurut Hardjopranjoto(1987), terdapat tiga unsur di dalam tubuh yang ikut 

memegang peranan penting dalam mengatur terjadinya siklus reproduksi yang normal. 

Unsur-unsur itu adalah kelenjar hypothalamus yang menghasilkan hormon FSH – RH 

(Follicle Stimulating Hormone – Releasing Hormone) dan LH – RH (Luteinizing 

Hormone – Releasing Hormone), hipofisa anterior yang menghasilkan FSH, LH dan 
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LTH (Luteotropic Hormone), dan kelenjar ovarium yang menghasilkan estrogen dan 

progesteron. Ketiga unsur ini sering disebut poros hipothalamus-hipofisa-ovarium. 

 

2.1.1. Pubertas 

Pubertas atau dewasa kelamin adalah periode kehidupan makhluk jantan dan 

betina berupa mulai terjadinya perubahan proses reproduksi mulai terjadi yang ditandai 

oleh kemampuan memproduksi benih pertama kali (Ismudiono, 1999). Pada hewan 

jantan, pubertas ditandai adanya kemampuan untuk mengawini seekor betina, dan 

menghasilkan sperma. Pada hewan betina, pubertas ditandai timbulnya birahi, mau 

dikawini pejantan, dan terjadi ovulasi (Partodihardjo, 1987). 

Dikatakan oleh Ismudiono (1999) bahwa pada keadaan normal, sapi mengalami 

pubertas pada umur 12 bulan. Umur pubertas dipengaruhi oleh lingkungan fisik, lama 

penyinaran di padang penggembalaan, umur, bibit betina dan jantan, suhu lingkungan, 

berat badan badan yang dipengaruhi oleh nutrisi, dan pertumbuhan sebelum dan sesudah 

sapih. Permulaan pubertas sangat erat hubungannya dengan berat badan daripada umur. 

Sapi perah akan timbul pubertas pada berat 30-40 persen dari berat dewasa, pada sapi 

potong 45-55 persen dari berat dewasa. Sapi yang diberi pakan berkualitas tinggi sejak 

lahir dapat mempercepat pubertas dan permulaan siklus birahi. Hal ini memungkinkan 

perkawinan atau inseminasi sapi dara pada umur muda dan pemberian pakan yang baik 

selama masa kebuntingan, karena itu, perkawinan sapi dara tidak ditentukan oleh umur, 

tetapi oleh ukuran tubuh. 
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Apabila pubertas telah dicapai dan birahi pertama telah terjadi maka hewan 

betina akan mulai mengalami proses reproduksi. Jika birahi pertama tidak menghasilkan 

kebuntingan maka akan dilanjutkan dengan birahi kedua, birahi ketiga dan seterusnya 

sampai hewan betina menjadi bunting setelah perkawinan (Partodihardjo, 1987).  

 

2.2. Perkembangan Folikel 

Masa perkembangan embrional, ovarium  dibentuk dari  endoderm.  Pada 

permukaan ovarium  foetus  diliputi olah epithel  germinativum, yang kemudian akan 

berdiferensiasi menjadi oogonia. Pada waktu lahir, oogonia  akan diselaputi  sel 

sehingga berkembang menjadi folikel primer, yang selanjutnya akan menetap sampai 

masa  pubertas.  

Pada masa pubertas oleh pengaruh hormon FSH yang dihasilkan oleh hipofisis 

anterior maka folikel  primer secara berturut-turut akan  berubah menjadi  folikel  

sekunder, folikel tersier dan folikel de  Graaf.  Folikel  primer ditandai  dengan  adanya 

selapis  sel  granulosa,  sedang folikel  sekunder ditandai dengan adanya lebih dari  satu 

lapis  sel granulosa. Dalam perkembangannya, folikel  sekunder  terbentuk  suatu 

membran  yang  mengelilingi  sel telur yang   disebut dengan zona pellucida.     

Perkembangan folikel berikutnya folikel tersier terbentuk suatu antrum folikel 

yaitu suatu ruangan di dalam folikel yang  dikelilingi oleh membran granulosa yang  

berisi cairan  folikel. Pada  stadium ini sel telur dikelilingi oleh sel  kumulus ooforus 

yang dihubungkan oleh lapisan tipis sel  granulosa.  Selanjutnya  akan terbentuk folikel  

de  Graaf  yang dilapisi  oleh dua lapisan stroma yaitu teka interna  dan teka eksterna. 
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 Terjadinya pencegahan produksi FSH - LH / LH – RH disebabkan produksi 

progesteron yang rendah. FSH – RH / LH – RH dilepaskan kedalam sistem porta dalam 

tangkai hipofisa dan selanjutnya merangsang produksi LH oleh hipofisa anterior. FSH 

merangsang folikel tertier pada ovarium untuk tumbuh menjadi folikel de Graaf. 

Lapisan sel teka eksterna dan interna pada folikel de Graaf menghasilkan estrogen yang 

mempunyai daya mencegah produksi FSH dan daya rangsang LH yang disebut sebagai 

umpan balik negatif. Selain itu, estrogen menyebabkan penambahan vaskularisasi alat 

kelamin dan dominasi estrogen pada alat reproduksi yang menyebabkan terjadinya 

estrus dan dimulainya siklus birahi. 

 

2.3. Siklus Birahi dan Peranan Hormonal 

Satu siklus birahi adalah jarak antara birahi yang satu sampai pada birahi 

berikut, sedangkan arti birahi adalah keadaan hewan betina yang bersedia menerima 

hewan pejantan untuk berkopulasi (Hardjopranjoto, 1984). Dalam satu siklus birahi 

terjadi perubahan-perubahan fisiologis dari alat kelamin betina, perubahan ini bersifat 

sambung-menyambung hingga bertemu kembali seperti pada permulaannya. Lama 

siklus birahi pada sapi  berkisar antara 18-24 hari.  Siklus  birahi di bagi  menjadi 4 fase, 

antara lain proestrus,  estrus, metestrus dan diestrus (Partodihardjo, 1987; Toelihere, 

1987 ; Hafez, 1993).  

Proestrus  merupakan  periode persiapan  yang  ditandai dengan rangsangan 

pertumbuhan folikel oleh FSH (Follicle Stimulating Hormone). Folikel yang sedang 

tumbuh menghasilkan cairan folikel yang mengandung estradiol. Estradiol 
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meningkatkan pertumbuhan sel-sel epithel dan lapisan bersilia tuba fallopii, 

vaskularisasi mukosa  uteri  dan vagina. Pada periode ini sekresi estrogen ke dalam  

urine tinggi  dan mulai  terjadi penurunan konsentrasi  progesteron di dalam darah 

(Ismudiono, 1999). Pada sapi  proestrus  berlangsung selama 2-3 hari (Toelihere, 1987). 

Pada fase ini terjadi perubahan alat kelamin luar yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya peredaran darah pada daerah ini, tetapi hewan betina masih menolak 

pejantan untuk berkopulasi tetapi akan berusaha menaiki betina lainnya (jumping heat) 

(Ismudiono, 1999). 

Estrus ialah periode yang terpenting  dalam siklus birahi. Selama periode ini 

hewan betina akan mencari dan menerima  pejantan  untuk  berkopulasi   

(Partodihardjo, 1987) dan bila dikumpulkan dengan sesama betina akan memperlihatkan 

tingkah diam bila dinaiki (standing heat) (Ismudiono, 1999). Fase estrus hewan betina 

berlainan dengan setiap jenis hewan lainnya. Perubahan yang terjadi  pada alat kelamin 

ialah pada ovarium terdapat pertumbuhan folikel  yang  telah dimulai  sejak  proestrus, 

meningkat mencapai dimensi maksimal dan disebut dengan folikel  de Graaf. Estradiol 

dari folikel de Graaf menyebabkan  perubahan-perubahan  pada  saluran  reproduksi  

seperti  tuba fallopii  menegang  dan  berkontraksi  serta  ujung  dari fimbrae  merapat 

pada folikel de Graaf. Uterus menegang karena  suplai darah bertambah dan mukosa 

vagina  menebal serta  vulva  mengalami oedema  (Hafez, 1993; Toelihere, 1987). 

Keseimbangan hormon berubah dari ovarium  yang dipengaruhi oleh FSH menjadi di 

bawah pengaruh Luteinizing Hormone (LH).  Pada sapi periode estrus berlangsung 

selama 12-24 jam (Partodihardjo, 1992).  
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Diuraikan pula oleh Toelihere (1987), bahwa metestrus atau post estrus adalah 

berhentinya birahi secara tiba-tiba. Ovulasi terjadi karena pecahnya folikel dan rongga 

folikel yang berangsur-angsur mengecil. Hal ini terjadi karena pembuluh darah yang 

hiperaktif pada waktu estrus oleh pengaruh estrogen dan adanya penghentian estrus 

sehingga pembuluh darah tiba-tiba kembali pada keadaan semula dan hal ini 

menyebabkan banyak pembuluh kapiler piad saluran alat kelamin pecah. Pda keadaan 

metestrus hewan betina masih mengalami birahi tetapi tidak mengadakan kopulasi. 

Lama periode ini pada sapi berlangsung selama 3-5 hari tergantung lamanya waktu LTH 

disekresi oleh adenohipofisa (Frandson, 1992). 

 Diestrus adalah keadaan tidak adanya kegiatan kelamin                   

(Partodihardjo, 1987). Fase ini berlangsung paling lama dari siklus birahi karena 

progesteron dari korpus luteum menjadi dominan dan menyebabkan hewan betina 

menolak hewan jantan untuk kopulasi (Hunter, 1995). Korpus luteum berkembang 

dengan sempurna oleh pengaruh hormon LTH. Sedangkan progesteron  akan  

mempengaruhi  dinding  uterus  menjadi lebih tebal dan kelenjar uterus berkembang 

sebagai persiapan untuk menerima dan memberi makan embrio serta  pembentukan  

plasenta,  bila terjadi pembuahan.  Bila tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum 

sapi  akan tetap berfungsi selama kurang lebih 19 hari. Lama  periode diestrus  pada  

sapi berkisar antara 10 - 12  hari (Toelihere, 1987). 

 Akhir dari fase diestrus, jaringan uterus akan mengeluarkan hormon 

prostaglandin yang mempunyai sifat melisiskan korpus luteum melalui pintasan       

vena-arteri yang dinamakan counter current transfer mechanism. Akibat regresi dari 
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korpus luteum, progesteron yang dihasilkan korpus luteum akan menurun 

konsentrasinya dalam darah dan merangsang hipothalamus untuk mengeluarkan faktor 

pelepas yaitu FSH-RH dan LH-RH ke dalam aliran darah menuju kelenjar             

adenohipofisis (Partodihardjo, 1987).  

Lama siklus normal pada sapi berkisar antara 18-24 hari dengan rataan 21 atau 

22 hari. Fase luteal atau fase progestonik akan didapatkan korpus luteum yang aktif, 

berkembang dan menghasilkan hormon progesteron yang dominan. Yang termasuk 

dalam fase ini adalah metestrus dan diestrus. Siklus berlangsung sekitar 16-17 hari, 

dilanjutkan oleh fase folikuler atau fase estrogenik yang dimulai dari regresi korpus 

luteum sampai ovulasi. Fase ini berlangsung 3-4 hari dan yang termasuk dalam fase ini 

adalah proestrus dan estrus (Ismudiono, 1999 ; Partodihardjo, 1992). Rataan lama masa 

birahi pada sapi dewasa adalah 15-18 jam dengan kisaran 12-26 jam (Hunter, 1995). 

Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neuro endokrin, meliputi 

hormon-hormon steroid yang disekresikan oleh ovarium dan testis. Pengaturan sekresi 

hormon gonadotropin selama siklus birahi diperlukan untuk keseimbangan antara 

interaksi hormon-hormon yang kompleks (Hafez, 1993). 

 

2.4. Kontrol Ovulasi 

Peningkatan efisiensi reproduksi serta peningkatan populasi perlu diupayakan 

penanganan gangguan reproduksi, upaya gertak birahi dipadukan dengan IB.       

Penggunaan preparat hormonal khususnya progesteron intravaginal untuk tujuan   

perbaikan reproduksi belum banyak dilakukan dilapangan salah satunya adalah untuk 
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induksi birahi. Induksi birahi atau gertak birahi atau sinkronisasi birahi bila dilakukan 

secara bersamaan dalam satu populasi ternak dalam upaya untuk memperoleh birahi 

dengan menggunakan hormon PGF2α dan progesteron (Malik, 2000 ;                       

Evans and Maxwell, 1987 ). 

Deteksi birahi dan ketepatan waktu IB merupakan hal yang penting untuk 

mempengaruhi keberhasilan kebuntingan pada ternak yang di IB. Menurut Tanaka,dkk 

(2001), ketidakberhasilan kebuntingan biasanya terjadi karena ketidaktahuan akan 

deteksi birahi sehingga waktu IB menjadi tidak tepat. Salah satu penyelesaian masalah-

masalah diatas adalah dengan sinkronisasi atau menyerentakkan birahi.                    

Reproduksi hewan betina merupakan proses yang komplek dan dapat terganggu 

pada stadium sebelum atau sesudah permulaan siklus reproduksi, selain itu harus 

menghasilkan ovum yang hidup serta diovulasikan pada waktu yang tepat dan hewan 

betina memperlihatkan estrus (Toelihere, 1987). 

 

2.5. Ovulasi dan Pembentukan Korpus Luteum 

Ovulasi  merupakan peristiwa pelepasan ovum dari folikel de Graaf. Mekanisme 

ovulasi menurut Hardjopranjoto (1995) terjadi karena adanya pengaruh hormonal. 

Folikel-folikel tumbuh karena penagruh hormon FSH dari kelenjar ipofisa anterior yang 

mampu menghasilkan estrogen dan progesteron dalam dosis kecil. Kedua hormon ini 

memberi dorongan kepada kelenjar hipofisa anterior untuk menghasilkan LH dan 

hormon LH mempunyai peranan penting dalam menggertak terjadinya ovulasi. 

Pecahnya folikel pada saat ovulasi terjadi karena adanya tekanan dari dalam folikel 
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yang bertambah besar dan terjadi perobekan pada daerah stigma yang menjadi pucat 

karena kurang memperoleh darah. Ovulasi pada sapi terjadi 22-36 jam sesudah 

permulaan birahi atau 10-12 jam sesudah birahi berakhir. Pada sapi, ovulasi 

menghasilkan sel telur dalam satu kali  Bila ovulasi terjadi, sel telur  yang  dilepaskan 

akan  masuk  ke dalam infundibulum  dari  tuba  falopii. Setelah  terjadi ovulasi 

terjadilah kawah  bekas  folikel yang  dipenuhi  oleh darah. Selanjutnya  pembekuan 

darah pada permukaan ovarium ini disebut dengan korpus  haemorhagikum atau korpus 

rubrum (badan merah). Warna merah tersebut berangsur-angsur berubah menjadi 

kekuningan yang disebut korpus luteum (badan kuning). Korpus luteum mencapai besar 

yang maksimum pada pertengahan fase luteal yaitu 7-12 hari setelah ovulasi dan 

selanjutnya mengalami pengecilan dan akhirnya regresi disertai munculnya sel-sel 

tenunan pengikat, lemak, dan struktur semacam hyaline diantara sel-sel luteum Hal ini 

mempercepat regresi korpus luteum hingga akhirnya tidak ada lagi dan menyebabkan 

pengurangan aktifitas korpus luteum sebagai sumber hormone progesterone yang 

berfungsi mempertahankan kebuntingan. Bekas tempat korpus luteum berubah menjadi 

jaringan parut berwarna coklat pucat atau keputih-putihan yang disebut korpus albikan 

(Partodihardjo, 1992). Bila terjadi fertiliasi maka korpus luteum akan terus berkembang 

dan dipertahanlan sampai saat menjelang kelahiran dan dikenal dengan korpus luteum 

graviditatum. Selama masa kebuntingan prostaglandin tidak dihasilkan, sehingga  

proses degenerasi  dari  korpus  luteum  tidak  terjadi.  Korpus luteum  berfungsi 

menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan endometrium saat implantasi dan 

mempertahankan kebuntingan. 
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2.6. Sinkronisasi Birahi  

Sinkronisasi birahi dan superovulasi adalah merupakan tahap awal dari 

pelaksanaan embrio transfer (Toelihere, 1987). Sinkronisasi birahi adalah suatu upaya  

yang dilakukan  oleh  tenaga medis agar  hewan  betina  dewasa dapat  birahi secara 

bersamaan. Upaya ini mempunyai arti sangat penting, mengingat cara ini merupakan 

cara yang praktis dalam kaitannya meningkatkan kesuburan ternak sekaligus 

meningkatkan populasi ternak dari hasil perkawinan. Cara sinkronisasi birahi pada sapi 

dapat  digunakan preparat  PGF2α dan dianjurkan penggunaannya dua  kali dengan 

interval 11 hari, dosis 25 mg per-ekor secara intra muskular (Toelihere, 1981 ;                           

Partodihardjo, 1992).  

Teknik terbaru dalam peternakan skala besar digunakan progestagen  dalam  

bentuk FGA sponge atau MPA sponge. Alasan pemakaian MPA  karena senyawa  ini 

lebih mudah diperoleh di pasaran di Indonesia.  

 

2.7. Progesteron Intravaginal Silicon Sponge 

Pemberian progesteron pada sapi biasanya digunakan alat berupa sponge yang 

dimasukkan ke lubang vagina dalam waktu 14-16 hari kemudian dicabut. Pada   dua 

sampai tiga hari setelah pencabutan sponge tersebut akan diikuti birahi (Rahardjo, 

1987). Pemakaian progesteron sebagai penyerentak birahi mempunyai beberapa 

kelemahan, seperti yang dikatakan oleh Hunter (1995) bahwa penggunaan hormon 

tersebut dapat menyebabkan angka konsepsi yang rendah, dan tidak semua hewan 
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betina tertahan siklus birahinya. Karena terdapat kelemahan dalam pemakaian 

progesteron, maka dibuat derivat progesteron yang salah satunya adalah MPA. 

Triswidarti (1997) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian  

MPA sponge intravaginal rakitan terhadap kecepatan timbulnya birahi domba, hasilnya 

menunjukkan bahwa pencabutan pada hari ke 12 hampir sama dengan kecepatan 

timbulnya birahi dengan menggunakan PGF2α 7 mg intramuskular yaitu. sekitar 48 jam 

setelah pencabutan. 

Triana dan Hermadi (1996) telah melakukan uji coba MPA sponge terhadap 

birahi dan ovulasi pada kambing kacang. Hasilnya kecepatan timbulnya birahi antara 

penggunaan MPA intravaginal sponge dengan hormon Pregnant Mare Serum 

Gonadotrophin (PMSG) dosis 500 IU menunjukkan hasil yang tidak berbeda, ovulasi 

yang terjadi dapat diketahui  dengan  pembedahan  mid  ventral  laparotomi  

menunjukkan  bahwa kombinasi intravaginal sponge progesteron dengan PGF2α tidak 

menunjukkan perbedaan ovulasi dengan penggunaan 500 IU PMSG. 

Percobaan yang dilakukan oleh Mac Millan et al (1994) menunjukkan bahwa 

penggunaan  CIDR untuk sinkronisasi birahi pada sapi perah menunjukkan birahi 78% 

pada pencabutan 2-4 hari kemudian. Pemberian CIDR pada kondisi post partum pada 

sapi perah dapat meningkatkan birahi dari di bawah 40 persen menjadi lebih dari         

70 persen. Setelah perlakuan dengan progesteron selama 7 hari, terapi ini 

dikombinasikan dengan estradiol benzoas (Lamb, G. C. and Stevenson, J. S., 2001). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Bagian Reproduksi Veteriner Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya; peternakan sapi perah di Koperasi 

Susu “Harum”  Surabaya; dan peternakan sapi perah di Koperasi Susu “Subur Makmur” 

Kabupaten Gresik. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 10 Juni sampai                            

30 Oktober 2002. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Hewan Percobaan 

 Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi perah betina 

sebanyak 20 ekor, keadaan sehat, umur 2 -3 tahun, berat badan  ± 350 kg, sudah 

mencapai masa pubertas, sedang dalam keadaan tidak birahi, tidak bunting dan sudah 

pernah beranak. Sapi tidak birahi ditunjukkan dengan tingkah laku betina yang tidak 

mau didekati pejantan, menolak untuk dinaiki pejantan pengusik dan vulva tidak 

berwarna merah serta tidak terdapat lendir. 
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           Gambar 1. Posisi Privasis di dalam vagina 

 

3.2.2. Alat-alat dan Bahan Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Privasis, sarung tangan 

plastik, sedang bahan yang dipakai yaitu PGF2α, alkohol 70%, vaselin alba yang 

mengandung antibiotik Penisilin dan Streptomisin 
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.  

            Gambar 2. Alat dan bahan penelitian 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Uji Progesteron Intravaginal Silicon Sponge Pada Sapi 

    Seluruh sampel dikelompokkan secara acak menjadi 4 kelompok, sehingga 

setiap kelompok  mendapatkan 5 ulangan.  

P0 (kontrol)  : Sapi diberikan injeksi PGF2α 25 mg IM 

P1                 : Sapi diberikan privasis dosis 2 gram MPA + 10 mg estradiol benzoas 

P2                 : Sapi diberikan privasis dosis 1,5 gram MPA + 10 mg estradiol benzoas 

P3                 : Sapi diberikan privasis dosis 1 gram MPA + 10 mg estradiol benzoas 

 

 3.4. Pemeriksaan Sampel 

 Penelitian ini menggunakan sapi perah betina dengan tahap awal pelaksanaan 

berupa pemeriksaan hewan coba dengan kriteria tidak bunting dengan cara palpasi 

rektal dan dalam kondisi fase luteal yang dilanjutkan dengan menyamakan fase dengan 

penyuntikan PGF2α dengan pola penyuntikan dua kali yang diulang pada hari ke-11. Hal 
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ini dimaksudkan agar sapi berada pada fase luteal.. Kemudian pada hari ke-14, sapi 

kelompok II (P1) diambil privasisnya dengan cara menarik benang yang masih ada di 

luar alat kelamin secara perlahan, diamati birahinya dan dicatat waktunya. Demikian 

juga perlakuan yang sama pada hari ke-14 untuk kelompok III (P2), dan dicabut pada 

hari ke-14 untuk perlakuan kelompok IV (P3). 

                       

         Gambar 3. Cara memasukkan Privasis 

 

 Pengamatan birahi dilakukan dengan menggunakan pejantan pengusik atau 

melihat daerah vulva yang akan terlihat merah dan terdapat lendir. Timbulnya gejala 

birahi ditentukan berdasarkan adanya tingkah laku sapi betina yang membiarkan bagian 

belakang tubuh dicium, serta tidak menolak bila dinaiki dan diikuti kopulasi. Selain itu 

terlihat perubahan secara klinis pada alat kelamin bagian luar yaitu vulva yang bengkak 

dan berlendir serta ekornya terangkat dan bergerak. 
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      Gambar 4. Keadaan birahi setelah Privasis dilepas 
 

3.5. Identifikasi Variabel 

 Variabel bebas ( independent variable ) adalah privasis dan PGF2α. Variabel 

tidak bebas ( dependent variable ) adalah waktu timbulnya birahi, sedang variabel 

kendali ( control variable ) adalah jenis kelamin sapi yaitu betina, kondisi tidak birahi, 

tidak bunting, dewasa kelamin, dan sudah pernah kawin. 

 

3.6. Peubah Yang Diamati 

 Peubah yang diamati adalah waktu timbulnya birahi yang ditandai dengan 

timbulnya  gejala birahi akibat pengaruh pemberian Privasis. 
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3.7. Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Analisis 

data yang digunakan adalah  sidik ragam, kemudian dilanjutkan dengan                       

uji BNJ ( Beda Nyata Jujur ) 5% jika hasil yang didapatkan berbeda nyata ( Steel and 

Torrie, 1995). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
 

    Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemberian Privasis 

terhadap waktu timbulnya birahi pada sapi perah dapat dilihat pada tabel dan 

pembahasan di bawah ini :  

 

     Tabel 1. Data Waktu Saat Pertama Birahi Setelah Pencabutan Privasis 

Kelompok dan Waktu ( jam ) Ulangan 
 P0  P1 P2 P3 

1 36,58 37,11 36,21 36,16 
2 36,41 36,21 36,36 36,33 
3 36,58 36,33 36,41 36,28 
4 36,41 36,66 36,33 36,38 
5 36,41 36,25 36,28 36,25 

 

 Tabel 1 terbaca bahwa sapi kontrol , penyuntikan PGF2α setelah 36,58 jam 

menunjukkan gejala birahi. Pada sapi perlakuan pertama menunjukkan gejala birahi 

setelah 37,11 jam, sapi perlakuan kedua 36,21 jam, dan sapi perlakuan ketiga pada 

waktu 36,16 jam. Maksud dari data ini adalah, setelah penanaman privasis yang 

dimasukkan pada pukul 16.00 akan menunjukkan gejala birahi setelah pencabutan 

privasis pada 36 jam 35 menit berikutnya. Hal yang sama  pada pembacaan data 

selanjutnya. 

Ditinjau dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa waktu pencabutan Privasis 

yang terbaik adalah terlihat pada sapi dengan perlakuan P3 (dosis 1 gram MPA).      
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 Tabel 2.  Rataan Waktu Timbulnya Birahi dalam jam Setelah Pencabutan Sponge 
dengan Pemberian PGF2α 

 
Kelompok perlakuan Waktu timbulnya birahi  (jam) 

P0 (PGF2α 25 mg) 36 ,48 ± 0,41 

P1 (2 g MPA + 10 mg estradiol benzoas) 36,51 ± 0,41 

P2 (1,5 g MPA + 10 mg estradiol benzoas) 36,29 ± 0,39 

P3 (1 g MPA + 10 mg estradiol benzoas) 36,28 ± 0,41 

 

 Tabel 2 di atas bila ditinjau dari kecepatan birahi pada sapi antara kelompok 

kontrol dan perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata ( P > 0,05 ) antara 

kelompok kontrol dan perlakuan menunjukkan waktu birahi sekitar 36,28  ± 0,41 jam 

setelah pencabutan Privasis. Dari keempat perlakuan karena kadar progesteron memiliki 

rataan yang hampir sama tinggi sehingga dengan kadar yang tinggi setelah dicabut akan 

mengalami penurunan kadar yang drastis sehingga mempercepat timbulnya birahi, 

walau tidak berbeda nyata tetapi diambil dosis terendah yaitu 1 gram. 

Dari data analisis varian menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata, rataan 

kadar progesteron yang rendah berarti bahwa setelah dua hari pencabutan terjadi 

penurunan drastis kadar progesteron yang juga berarti terjadi birahi pada kelompok 

kontrol dan perlakuan.  Walau tidak terdapat perbedaan, tapi dosis yang paling efisien 

adalah dosis 1 gram MPA. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berbagai macam teknik penyerentakan birahi telah dilakukan untuk 

meningkatkan hasil ternak, salah satunya adalah teknik penyerentakan birahi yang 

menggunakan preparat hormonal MPA secara intravaginal sponge. Menurut 

Tomaszewska (1991), penggunaan MPA dengan cara menyisipkan sponge selama 10-14 

hari secara intravagina telah memberikan hasil yang baik.  

Berdasarkan penelitian serta pengujian secara statitika dengan menggunakan 

analisis varian yang telah dilakukan, pemberian Privasis dengan dosis MPA 1 g + 10 mg 

estradiol benzoas secara intra vagina pada sapi perah selama 14 hari menunjukkan hasil 

bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara kontrol dan perlakuan karena Fhit < Ftabel, 

yaitu birahi akan timbul 36,28 jam setelah pencabutan Privasis. 

Prinsip dasar dari teknik sinkronisasi birahi pada sapi dengan menggunakan 

MPA intravaginal silicon sponge adalah adanya hambatan terhadap pelepasan LH dari 

hipofisis anterior, sehingga ovulasi tidak terjadi. Hambatan pelepasan LH disebabkan 

kadar progesteron dalam darah yang tinggi yang dapat menyebabkan umpan balik 

negatif pada hipothalamus, akibatnya terjadi hambatan rangsangan pada hipofisis 

anterior untuk memproduksi FSH dan LH. 

Kadar progesteron yang rendah akibat regresi korpus luteum menyebabkan 

umpan balik positif terhadap hipofisa anterior, akibatnya kadar FSH dan LH akan 

meningkat. Peningkatan FSH akan diikuti oleh perkembangan folikel pada ovarium 
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yang akan menghasilkan hormon estrogen sehingga menyebabkan vaskularisasi pada 

alat kelamin, dan gejala birahi akan muncul. Tanda-tanda birahi secara fisik adalah 

vulva makin bengkak dan mukosa vagina merah tua, terlihat lendir transparan 

menggantung di vulva atau terdapat di pangkal paha atau ekor, ekor biasanya diangkat 

dan diam bila dinaiki sesama betina (standing heat), gejala ini yang terpenting dari 

gejala-gejala yang lain (Ismudiono, 1999). 

 

5.1. Mekanisme Hormonal  Saat Pemasukan Sampai Waktu Pencabutan Privasis 

Pemberian Privasis secara intravaginal pada hewan coba sapi selama 14 hari 

dengan menggunakan MPA 1 g + estradiol benzoas 10 mg menunjukkan hasil yang baik 

yaitu timbulnya birahi pada sapi yang waktunya tidak berbeda nyata dengan kontrol. 

Sesuai dengan pendapat Shankur dkk., 1994, bahwa penerapan induksi birahi pada 

kerbau dapat digunakan MGA (Melengestrol Acetate) secara intravaginal dan diterapi 

lanjutan dengan estradiol benzoas 200 mg, pencabutan progesteron dilakukan pada hari 

ke-14 kejadian birahi dapat mencapai 85,1%.  

Korpus luteum berperan penting untuk menenangkan alat kelamin dengan 

sekresi progesteron pada akhir fase diestrus. Korpus luteum akan mengalami regresi 

yang disebabkan karena pengaruh prostaglandin yang dihasilkan uterus. Prostaglandin 

akan mengalir kedalam vena uterine media, menembus dinding vena dan arteri ovarika 

dan mekanisme ini disebut counter current transfer mechanism dan selanjutnya 

prostaglandin mengalir dalam arteri ovarika menuju ovarium dan melisiskan korpus 

luteum (Ismudiono, 1999). 
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Regresi korpus luteum menyebabkan pengurangan aktifitas korpus luteum 

sebagai sumber hormon progesteron. Setelah produksi progesteron rendah, maka terjadi 

umpan balik postif terhadap hypothalamus sehingga memproduksi FSH – RH / LH – 

RH dan dilepaskan kedalam sistem porta dalam tangkai hipofisa dan selanjutnya 

merangsang produksi dan pelepasan FSH yang disusul dengan produksi LH oleh 

hipofisa anterior. FSH merangsang folikel tertier pada ovarium untuk tumbuh menjadi 

folikel de Graaf. Lapisan sel teka internal dan sel granulosa pada folikel de Graaf 

menghasilkan estrogen yang mempunyai daya rangsang untuk memproduksi LH dan 

inhibin yang mempunyai daya mencegah produksi produksi FSH. Kadar LH yang 

meningkat akan menyebabkan terjadinya ovulasi dan setelah ovulasi produksi estrogen 

turun dengan cepat dan diikuti kenaikan FSH secara bertahap yang diperlukan ovarium 

untuk merangsang pertumbuhan folikel.  

Folikel yang tumbuh secara bertahap akan meningkatkan kadar estrogen dalam 

darah dan setelah mencapai kadar tertentu maka uterus akan memproduksi 

prostaglandin. Demikian secara terus menerus terjadi sampai siklus birahi berikutnya 

datang (Partodihardjo, 1992). 

 

5.2. Penggunaan PGF2α pada Kontrol 

 Mekanisme luteolitik PGF2α  terhadap korpus luteum dinyatakan oleh Parris 

dan Wyngarden dalam Mc Donald (1980) bahwa PGF2α menyebabkan penyempitan 

(konstriksi) pada vena utero ovarian sehingga sel luteal mengalami kekurangan darah, 

hipoksia, dan akhirnya lisis. Prostaglandin mempunyai sifat luteolisis terhadap korpus 
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luteum melalui suatu mekanisme yang disebut counter current transfer mechanism. 

Prostaglandin yang dihasilkan uterus akan mengalir ke vena uterine media, menembus 

dinding vena dan arteri ovarika menuju ovarium dan melisiskan korpus luteum.          

Mc Cracken et al. (1972) menerangkan bahwa kemampuan PGF2α untuk meregresikan 

korpus luteum melalui mekanisme luteolitik dapat dipakai sebagai hormon penggertak 

birahi pada sapi, domba, dan babi. 

Akibat kerja hormon PGF2α yang meregresi korpus luteum menyebabkan 

penurunan kadar progesteron sehingga akan merangsang FSH di hipofisa anterior 

dilepas dan folikel de Graaf memproduksi estrogen dan estrogen akan merangsang 

hypothalamus untuk menggerakkan seluruh tubuh untuk kegiatan birahi (Salisbury, 

1985 ; Partodihardjo, 1992). Penyuntikan PGF2α secara intra muskular pada fase luteal 

akan menyebabkan penurunan kadar progesteron dalam darah. Hormon progesteron 

akan menurun tajam pada akhir fase diestrus yang akan diikuti oleh birahi (Hunter, 

1995). Rendahnya kadar progesteron pada saat birahi diduga karena tidak berfungsinya 

korpus luteum akibat adanya regresi korpus luteum yang ditimbulkan setelah pemberian 

PGF2α, sedang regresi korpus luteum diduga disebabkan secara biologis umur telah 

cukup untuk melanjutkan fungsinya dan adanya pengaruh luteolisis (Malik, 2000). 

Pemberian PGF2α dengan pola dua kali pemberian dengan jarak 11 hari setelah 

penyuntikan pertama dimaksudkan untuk mendapatkan fase luteal. Berdasarkan 

penelitian, pada penyuntikan pertama hanya 66% sapi yang birahi dan dalam 11-12 hari 

kemudian hampir semua ternak dalam kelompok yang bersangkutan akan berada pada 

fase luteal (Toelihere, 1981). Pada penyuntikan kedua didapatkan semua sapi 100% 
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birahi (Partodihardjo, 1992). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Samik dkk. (1994) 

didapatkan sapi birahi setelah penyuntikan PGF2α pola satu kali pemberian sebanyak 

73,33% dan dengan penyuntikan pola dua kali didapatkan sapi yang birahi sebanyak 

93,33%.  

Hafez (2000) menyebutkan bahwa kapasitas PGF2α untuk menyebabkan 

luteolisis telah dieksplorasi untuk memanipulasi siklus estrus dan sebagai induksi 

kelahiran. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian Privasis terhadap 

waktu timbulnya birahi pada sapi perah dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian 

Privasis pada hari ke-14 dengan dosis progesteron 2 g, 1,5 g dan 1 g ternyata memberikan 

pengaruh yang sama terhadap waktu timbulnya gejala birahi pada sapi perah, yaitu setelah 

36,16 jam setelah pencabutan Privasis. 

 

6.2. Saran 

Penggunaan Privasis mempunyai efektifitas yang sama dengan penggunaan PGF2α 

dan biaya operasionalnya murah. Untuk peternakan sapi dalam skala besar dapat dianjurkan 

penggunaan Privasis dengan dosis 1 g untuk penyerentakan birahi. Ditinjau dari segi 

ekonomi kita dapat membuat Privasis dengan cepat dan praktis pada sapi perah tanpa 

mengurangi efektifitasnya. 

Diperlukan ketelitian dalam pengamatan birahi setelah pencabutan Privasis untuk 

membedakan cairan servik terinfeksi atau tidak dengan mengamati warna lendir servik yang 

transparan. Dalam penggunaan Privasis dianjurkan pemberian vaselin  yang mengandung 

antibiotika kombinasi Penisilin dan Streptomisin. 
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Lampiran  1 . Tabel Data Waktu Pencabutan Privasis 

 

Kelompok dan Waktu ( jam ) Ulangan 
P0 P1 P2 P3 

Total 

1 36,58 37,11 36,21 36,16 
2 36,41 36,21 36,22 36,33 
3 36,58 36,33 36,41 36,28 
4 36,41 36,66 36,33 36,38 
5 36,41 36,25 36,28 36,25 

 

Total 182,39 182,56       181,45 181,4 727,8 
Rata-rata 36,48 36,51 36,29 36,28 145,56 

 

.Keterangan : 

 P0  : Kelompok Perlakuan Kontrol 

 P1 :  Kelompok Perlakuan 1 

 P2  : Kelompok Perlakuan 2 

 P3  : Kelompok Perlakuan 3  

Faktor Koreksi (FK) = (727,8)2  = 26484,642           

         20 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = (36,58)2 + (36,41)2 + ...+(36,25)2 – FK 

              = 26485,528 – 26484,642 

              = 0,886 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = (182,39)2 + ...+(181,4)2 – FK 

                                                                             5 

          = 26484,864 – 26484,642 

          = 0,22 

Jumlah Kuadrat Sisa (JKS) = JKT – JKP 

                                            = 0,886 – 0,22 

                                 = 0,666 

Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) =  JKP 

                                                            t – 1 

           = 0,22 = 0,07 

                  3 
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Kuadrat Tengah Sisa (KTS) =  JKS  = 0,666 = 0,041 

                                                 t(n-1)      16 

Fhit =  KTP =  0,07   = 1,71 

          KTS     0,041 

 

Lampiran  2. Tabel Sidik Ragam Pengaruh Pemberian Privasis Terhadap Waktu 
Timbulnya Birahi pada Sapi Perah 

 

SK Db JK KT Fhit  Ftabel  

0,05      0,01 

Perlakuan 3 0,22 0,07 1,71 3,24      5,29 

Sisa 16 0,666 

Total 19 0,886 

0,041  

 

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa Fhit < Ftabel, maka H0 diterima. 

Kesimpulan : 

 Tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan. 
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Lampiran  3. Rancang bangun Privasis  

 Rancang bangun Privasis (Progesteron Intravaginal Silicon Sponge) 

menggunakan cetakan dari GIFT 4207Sf dengan bentukan panjang batang 15 cm, 

panjang tangkai masing-masing 10 cm. Cetakan tersebut diisi dengan rubber silicon cair 

RS 201 dan aglutinat kemudian dibiarkan mengering selama 8 jam. Bagian ujung 

posterior Privasis diberi seutas silk sepanjang 10 cm sebagai benang penarik. Bagian 

tengah rubber silicon diisi kawat stainless steel. Bagian medial Privasis terdapat alur 

untuk tempat progesteron sedalam 1 cm. Progesteron yang digunakan adalah buatan     

Up John Company Pulvers yang ditimbang sesuai dosis yang dibutuhkan dengan 

menggunakan timbangan analitik, pada hewan besar dosis progesteron masing-masing 

privasis berbeda dengan kisaran       2 g, 1.5 g, dan 1 g, selanjutnya ditambahkan gelatin 

corda GC-10 sebanyak 0,5 g dan estradiol 10 mg. Langkah berikutnya adalah membuat 

adonan dengan menambahkan 5 cc aquades steril yang diaduk merata dan diletakkan ke 

dalam plate dan dioven dengan temperatur 45-50°C. Sehingga  akan terbentuk lempengan 

progesteron yang akan dimasukkan pada alur progesteron yang telah tersedia. Alur 

progesteron tersebut dibalut dengan sponge steril dan dieratkan dengan benang silk steril, 

terakhir dimasukkan plastik steril dan siap dibawa ke lapangan. 
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Gambar 6. Rancang bangun Privasis 
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Lampiran 4. Tinjauan Tentang PRID, CIDR, Synchromate B 

PRID adalah hormon luteal yang berasal dari Perancis yang penggunaannya 

dimasukkan dan disimpan dalam vagina yang mengandung 1,55 g progesteron yang 

terdapat pada permukaan silikon dalam kapsul yang mengandung 10 mg estradiol 

benzoas. Penampakan hasil secara nyata akan terlihat pada 12 hari penyimpanan dalam 

vagina. Saat ini PGF2α disarankan untuk digunakan setelah 7 hari disimpan dan 

dikeluarkan dari vagina pada hari ke 8 untuk meyakinkan terjadinya sinkronisasi birahi 

(Tanaka dkk, 2001). 

CIDR dari Selandia Baru adalah jenis obat yang sama dengan PRID yang 

mengandung 1,9 g progesteron yang terdapat pada permukaan silicon dan dikemas dalam 

gelatin yang mengandung 10 mg estradiol benzoas. Kadar progesteron dalam darah akan 

meningkat sejalan dengan fase luteal normal selama 3-4 hari setelah dimasukkan ke 

vagina. Waktu penggunaan bisa dipersingkat sampai minimal 7 hari dengan pemakaian 

PGF2α secara simultan (Roche, 1996 ; Nebel, 2003).  

Synchromate B dari Amerika Serikat, obat ini merupakan implant dari norgestomet 

yaitu suatu jenis gestagen yang mempengaruhi kebuntingan yang ditransfer dari lapisan 

hipoderm tanaman. 5 mg estradiol disuntikkan intra muskular secara simultan dengan 

synchromate B, hasilnya bisa dilihat setelah birahi.  
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