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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sapi perah merupakan salah satu komoditi ternak yang berkembang pesat

di Indonesia. Sapi perah dapat menghasilkan produk pangan berupa protein

hewani yaitu susu. Pada usaha peternakan sapi perah, manajemen pemeliharaan

memegang peranan penting dalam rangka mendukung peningkatan populasi dan

produksi susu. Efisien pengembangbiakan dan pengembangan usaha hanya dapat

dicapai apabila perhatian terhadap tata laksana pemeliharaan dan manajemen

pengelolaan dilakukan dengan baik (Triyanton, 2009). Peternakan sapi perah yang

ada di Indonesia masih merupakan jenis peternakan rakyat yang berskala kecil,

dan merujuk pada sistem pemeliharaan konvesional. Oleh karena itu masih

terdapat banyak permasalahan yang timbul pada pengelolaan peternakan sapi

perah, yaitu seperti permasalahan pakan dan kesehatan khususnya kesehatan

reproduksi (Prihatini, 2011).

Kesehatan reproduksi pada ternak merupakan salah satu faktor penting

yang mempengaruhi produksi ternak termasuk produksi susu pada sapi perah.

Produksi susu yang tinggi diawali oleh tingkat kesuburan yang optimal. Kunci

agar didapatkan kesuburan yang optimal pada sapi perah salah satunya adalah

lingkungan uterus yang sehat (Kaufmann, 2010).

Lingkungan uterus yang sehat, diantaranya ditandai dengan ternak yang

tidak mengalami endometritis. Endometritis adalah salah satu gangguan yang

umum terjadi pada uterus sapi perah. Kasus endometritis merupakan penyebab
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penurunan kesuburan dan penurunan perekonomian yang tinggi (Kaufmann,

2010). Endometritis merupakan peradangan yang terjadi pada mukosa uterus

(endometrium). Endometritis berhubungan dengan kejadian infeksi yang terjadi

pada lapisan endometrium. Infeksi ini tidak menimbulkan efek sistemik namun

dapat menurunkan tingkat kesuburan (Bassert and Thomas, 2014). Hasil studi di

beberapa negara menunjukan angka prevalensi kejadian endometritis pada sapi

perah sebesar 16 – 94% (Gilbert et al., 2005). Gautam et al. (2009) menyebutkan

prevalensi rata-rata kejadian endometritis klinis adalah 25,9%.

Oleh karena itu diperlukan diagnosa yang tepat disertai pemberian

pengobatan yang tepat pula. Hal ini menurut Dolezel et al. (2008), merupakan

bagian terpenting dalam program pengendalian kesuburan. Efektifitas dan

keberhasilan pengobatan harus dievaluasi dengan cara melakukan observasi

terhadap tingkat kesembuhan dan kinerja reproduksi pasca pengobatan (Drillich et

al., 2006).

Sapi sebagai penghasil susu di wilayah Malang banyak berasal dari

wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang salah satunya KUD Sumber

Makmur. KUD Sumber Makmur sebagai sentra produksi susu sapi perah di

Kecamatan Ngantang merupakan pemasok susu segar ke berbagai wilayah,

khususnya Jawa Timur. Total populasi sapi perah KUD ini mencapai 9.600 ekor

dengan kemampuan reproduksi 90 ton susu segar per hari (Retno dkk., 2014).

Berdasarkan laporan hasil kegiatan unit pelaksanaan teknis KUD Sumber

Makmur terlihat masih banyak kasus gangguan reproduksi yang terjadi khususnya

gangguan reproduksi setelah partus (kasus postpartus).
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Shobirin (2000) menyebutkan bahwa kasus endometritis di KUD Sumber

Makmur merupakan kasus yang paling banyak ditemui. Sesuai dengan kebijakan

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Malang mengenai

peternakan sapi perah maka KUD Sumber Makmur harus selalu memacu serta

mempertahankan kualitas dan kuantitas produksi susu serta populasi sapi perah,

salah satunya dalam proses pengendalian dan pencegahan penyakit yang dapat

menurunkan produktifitas ternak.

Tingginya laporan angka kejadian endometritis di beberapa negara yang

mencapai angka 94% (Gilbert et al., 2005) serta belum banyaknya penelitian

mengenai kejadian endometritis pada sapi perah di Indonesia khususnya

Kabupaten Malang, maka atas dasar uraian tersebut dilakukan penelitian tentang

kejadian endometritis pada sapi perah di KUD Sumber Makmur, Kecamatan

Ngantang, Kabupaten Malang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dapat dirumuskan

rumusan masalah penelitian, yaitu

1. Berapa prevalensi sapi penderita endometritis di KUD Sumber Makmur,

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?

2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya endometritis pada sapi

perah di KUD Sumber Makmur, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?

3. Bagaimana aplikasi terapi yang dilaksanakan pada kasus endometritis di

KUD Sumber Makmur, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?
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1.3 Landasan Teori

Gangguan reproduksi sapi perah betina yang terjadi di suatu kawasan

peternakan sapi perah akan selalu diikuti oleh menurunnya angka kelahiran dan

produktivitas ternak. Sapi perah betina paling sering menderita gangguan

reproduksi karena telah mengalami seleksi yang paling lanjut yang dapat

menyebabkan lemahnya fungsi fisiologis berbagai alat tubuh termasuk alat

reproduksi (Hariadi dkk., 2011).

Sapi perah yang dikelola secara intensif memiliki tingkat kontaminasi

bakteri pada uterus 90% sampai 100% dalam dua minggu pertama postpartus

(Sheldon, 2007).

Endometritis dapat terjadi karena kelanjutan kelahiran yang tidak normal

seperti abortus, retensio sekundinae, kelahiran prematur, distokia dan penanganan

kelahiran yang tidak lege artis. Selain itu endometritis dapat pula terjadi karena

infeksi akibat perkawinan alam (Ruhiat, 2014).

Terapi pada endometritis harus dipilih preparat yang efektif sesuai dengan

penyebab endometritis. Sheldon (2007) menyatakan pengobatan pada

endometritis menggunakan preparat yang efektif terhadap bakteri patogen dalam

lingkungan lumen uterus. Perkembangan kesembuhan pada endometritis

dipengaruhi oleh imunitas bawaan dari sapi dan penggunaan produk antimikroba.

Penggunaan produk antimikroba dengan injeksi antibiotik oksitetrasiklin

serta pemberian prostaglandin F2α atau dengan pemberian antiseptik (iodine,

lugol) secara intrauterin merupakan terapi yang umum dilakukan pada kasus

endometritis (Ruhiat, 2014).
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi prevalensi endometritis,

faktor penyebab dan aplikasi terapi endometritis pada sapi perah di KUD sumber

makmur Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

melakukan tindakan pencegahan gangguan reproduksi khususnya endometritis

melalui peningkatan pemeliharaan ternak yang baik dan pemeriksaan rutin

terhadap kesehatan reproduksi ternak sehingga efisiensi reproduksi pada sapi

perah dapat tercapai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi baik bagi peternak, pengelola, dan petugas kesehatan hewan sehingga

dapat membantu dalam penentuan manajemen kesehatan reproduksi untuk

perencanaan program pembangunan peternakan.
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