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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Peternakan sapi perah merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat 

potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Tingginya produksi susu yang 

dihasilkan mampu menyuplai sebagian besar kebutuhan susu di dunia dibanding 

jenis hewan ternak penghasil susu yang lain seperti kambing, domba dan kerbau, 

maka dari itu sapi perah mempunyai kontribusi besar terhadap pemenuhan 

kebutuhan susu yang terus meningkat dari tahun ketahun (Sangbara, 2011).  

Sapi perah telah lama menjadi salah satu komoditas usaha peternakan di 

Jawa Timur, dapat dilihat dari jumlah populasi sapi perah di Jawa Timur hingga 

akhir tahun 2012 mencapai 309.744 ekor. Salah satu kabupaten penghasil susu di 

Jawa Timur berada di Kabupaten Pasuruan. Populasi sapi perah di Kabupaten 

Pasuruan terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 populasi sapi perah mencapai 

58.743 ekor kemudian meningkat menjadi 96.600 ekor pada tahun 2011 dan pada 

tahun 2012 meningkat lagi menjadi 101.054 ekor (Disnak. Jatimprov, 2014). 

Peningkatan jumlah populasi sapi perah yang terjadi sekarang ini belum 

sebanding dengan kebutuhan susu, sehingga jumlah impor susu masih tinggi.  

Produksi susu nasional saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 23,45% 

kebutuhan susu nasional, sehingga sisa kebutuhan susu 76,55% masih dipenuhi oleh 

susu impor (Prihatini, 2011). 

Produktivitas sapi menjadi tolak ukur keberhasilan usaha peternakan sapi 

perah. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas sapi dengan 

memperbaiki kinerja reproduksi. Proses reproduksi yang berjalan normal akan 
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diikuti oleh produktivitas ternak sapi perah yang semakin baik. Semakin tinggi 

kemampuan reproduksi, semakin tinggi pula produktivitas ternak (Fanani dkk., 

2013). 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten 

Pasuruan. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi yang memiliki jumlah 

populasi sapi perah cukup tinggi. Iklim yang dimiliki sangat mendungkung 

peternak untuk beternak sapi perah.  Sebagian besar peternak yang menjadi 

anggota di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten Pasuruan memiliki peternakan 

dengan skala kecil sampai skala menengah. Selain itu lokasi KUTT Suka Makmur 

Grati Kabupaten Pasuruan juga mudah dijangkau sehingga mudah dalam 

mendistribusikan hasil pemerahan susu dari peternak.  

Usaha peternakan di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten Pasuruan 

sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala tersebut 

adalah adanya gangguan reproduksi menuju kemajiran pada ternak betina. 

Gangguan reproduksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

gangguan keseimbangan hormon reproduksi, pengelolahan kurang baik, penyakit 

pada alat kelamin khususnya penyakit kelamin menular, kelainan anatomi pada 

alat kelamin yang bersifat genetik, kelainan atau patologi pada alat kelamin dan 

lingkungan yang kurang serasi (Hariadi dkk., 2011).  

Salah satu kasus gangguan reproduksi pada sapi perah yang sering  dijumpai 

di KUTT Suka Makmur Grati adalah retensio sekundinarum. Retensio 

sekundinarum merupakan suatu kegagalan pelepasan plasenta fetalis (vili 

kotiledon) dan plasenta induk (kripta karunkula) lebih dari 12 jam setelah 
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melahirkan (Majeed et al., 2009; Gunay et al., 2011; Islam et al., 2012). Leblacn 

(2008) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kasus retensio 

sekundinarum pada sapi perah, salah satunya adalah peningkatan umur sapi perah. 

Semakin tua umur sapi perah maka resiko mengalami retensio sekundinarum 

semakin tinggi. Islam et al. (2012) menyatakan kejadian retensio sekundinarum 

lebih tinggi pada sapi perah yang berumur lebih dari tujuh tahun. Retensio 

sekundinarum dapat mengakibatkan sejumlah masalah dengan memungkinkan 

mikroorganisme untuk tumbuh dalam uterus menyebabkan peradangan, 

penurunan berat badan, penurunan produksi susu, interval melahirkan lebih lama 

dan jika infeksi sangat parah dapat menyebabkan kematian sapi (Amin et al., 

2013). Menurut Islam et al. (2012) retensio sekundinarum dapat menyebabkan 

tertundanya kehamilan berikutnya selama dua sampai enam bulan sehingga dapat 

mengakibatkan keterlambatan calving pada tahun berikutnya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai hubungan umur terhadap kasus retensio sekundinarum dan dampaknya 

terhadap birahi dan kebuntingan pada sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati 

Kabupaten Pasuruan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah  

1. Apakah terdapat hubungan antara umur terhadap kasus retensio 

sekundinarum pada sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten                                                                     

Pasuruan? 
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2. Apakah dampak dari retensio sekundinarum terhadap birahi dan 

kebuntingan pada sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten 

Pasuruan? 

 

1.3  Landasan Teori 

Retensio sekundinarum merupakan suatu kegagalan pelepasan plasenta 

fetalis (vili kotiledon) dan plasenta induk (kripta karunkula) (Majeed et al., 2009; 

Gunay et al., 2011; Islam et al., 2012). Secara normal, setelah fetus keluar dan 

korda umbilikalis putus maka tidak ada darah yang mengalir ke vili fetal sehingga 

vili tersebut berkerut dan mengendur terhadap kripta karankula. Uterus terus 

berkontraksi dan sejumlah darah yang tadinya mengalir ke uterus sangat 

berkurang. Karunkula meternal mengecil karena suplai darah berkurang sehingga 

kripta pada karunkula berdilatasi, mengakibatkan vili kotiledon lepas dari kripta 

karankula sehingga plasenta terlepas, sedangkan pada retensio sekundinarum 

pemisahan dan pelepasan vili fetal dari kripta maternal terganggu, sehingga masih 

terjadi pertautan (Prihatini, 2011) 

Retensio sekundinarum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi 

distokia, lahir kembar, aborsi, usia, paritas, infeksi, kekurangan gizi, gangguan 

hormonal (Islam et al., 2012); (Zubair and Ahmad, 2014). Gaafar et al. (2010) 

menujukkan bahwa kejadian retensio sekundinarum meningkat pada sapi perah 

yang berumur tua dengan periode kelahiran lebih dari empat. Islam et al. (2012) 

juga menyatakan bahwa kejadian retensio sekundinarum lebih tinggi pada sapi 

perah yang berumur lebih dari tujuh tahun. Induk sapi yang sudah tua kondisi alat 
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reproduksinya sudah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penurunan 

fungsi endokrin (Hariadi dkk., 2011). 

Sapi perah yang mengalami retensio sekundinarum memiliki interval yang 

lebih panjang dari melahirkan hingga birahi postpartum (Shiferaw et al., 2005) 

sehingga retensio sekundinarum memiliki dampak negatif terhadap kinerja 

reproduksi ternak yaitu keterlambatan dalam perkawinan pertama, penurunan 

angka kebuntingan, peningkatan angka perkawinan per kebuntingan (Zubair and 

Ahmad, 2014). 

 Retensio sekundinarum dapat diterapi dengan cara pengeluaran plasenta 

secara manual, pengobatan antibiotik intrauterin dan terapi hormonal. Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa pengeluaran plasenta secara manual dapat 

menurunkan mekanisme pertahanan uterus dan mengganggu kesuburan ternak 

(Sengupta and Nandi, 2014). Penerapan terapi hormonal  pada sapi yang 

mengalami retensio sekundinarum bahkan tidak memiliki efek menguntungkan 

pada kembalinya ovulasi dan kesuburan setelah melahirkan apabila manajemen 

pengelolahan dan pakan belum diperbaiki (Alsic et al., 2008). 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah  

1. Mengetahui hubungan umur terhadap kasus retensio sekundinarum pada 

sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten Pasuruan. 
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2. Mengetahui dampak retensio sekundinarum terhadap birahi dan 

kebuntingan pada sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten 

Pasuruan. 

 

1.5  Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

dan gambaran mengenai kasus retensio sekundinarum pada sapi perah di KUTT 

Suka Makmur Grati Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai masukan bagi instansi terkait dalam melakukan tindakan pencegahan 

terhadap kejadian retensio sekundinarum agar tidak terjadi lagi dimasa 

mendatang. 

 

1.6  Hipotesis 

1.  Terdapat hubungan antara umur terhadap kasus retensio sekundinarum 

pada sapi perah di KUTT Suka Makmur Grati Kabupaten Pasuruan. 

2.  Retensio sekundinarum dapat menyebabkan interval dari melahirkan 

hingga birahi menjadi lebih panjang dan tertundanya kehamilan berikutnya. 
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