Dan sesungguhnya pad a binatang ternak itu
benar-benar terdapat

pelajaran bagi kamu

Kami memberimu minum dari pada apa yang
berada dalam perutnya (berupa) susu yang
bersih diantara kotoran dan darah, yang
mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya (Al Qur'an, An-Nahl ayat : 66).

" Teruntuk tercinta Ibu dan Ayah,
mas-mas dan adik - adikku serta
adik yang

mendampingiku selalu

dalam. suka dan duka "
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Evaluasi Hasil Inseminasi Bu-

atan Sesudah Pengobatan Hipofungsi Ovarium dan Corpus Luteum Persisten Pada Sapi Perah di Kecamatan Pujon, Malang.
(Di bawah bimbingan MOZES R. TOELIHERE).
Salah satu usaha peningkatan produksi susu dan
ningkatkan laju pertambahan

popu~asi

me-

ternak adalah penang-

gulangan gangguan reproduksi pada sapi perah.

Diantara

masalah kekurangsuburan pada ternak sapi perah yaitu adanya kasus hipofungsi ovarium dan corpus luteum persisten.
Suatu studi lapang tentang evaluasi hasil inseminasi
buatan sesudah pengobatan

hipofungsi

ovarium dan corpus

luteum persisten telah dilakukan pada sapi perah di Kecamatan Puj on, Malang, Ja\oJa T imur, selama 2
akhir bulan Juni sampai awal Juli 1985.
juan selain untuk memberi

minggu

antara

Studi ini bertu-

informasi tentang keberhasilan

yang dapat diperoleh setelah dilakukan penanggulangan terhadap kasus hipofungsi ovarium dan corpus luteum
ten, dimana kedua kasus ini

merupakan

sebagai

persispenyebab

kegagalan reproduksi terbanyak dalam suatu populasi
sapi perah di wilayah Kecamatan Pujon, Malang,

ter-

demikian

pula ditelusuri hasil inseminasi buatan setelah penanggulangan serta untuk mengetahui
kekurang berhasilannya.

berbagai

faktor

penyebab

Studi ini dilakukan dengan 8etode survei, diagnosis
kebuntingan

dengan palpasi rektal setelah

2 bulan inse-

minasi terhadap sapi perah yang sembuh setelah

dilakukan

penanggulangan gangguan hipofungsi ovarium dan corpus luteum persisten dengan memakai

berbagai metode.

Survai

dilakukan dengan mendatangi dan 8ewancarai para peternak
di daerah yang bersangkutan.
dari catatan-catatan

Data sekunder

Dinas Peternakan

diperoleh

setempat dan

Ko-

perasi Peternakan Sapi Perah SAE Pujon, dan data hasil penelitian pendahulu dari team

studi koasisten FKH-IPB yang

melakukan studi pada bulan Maret sampai April 1985.
Dari hasil operasional

diagnosis

kemajiran

dengan

palpasi rektal terhadap 115 ekor sapi perah yang dianggap
majir oleh team studi koasisten 1985,

menunjukkan

bahwa

kebanyakan kegagalan reproduksi oleh corpus luteum perslsten ( 35,90 % ), menyusul hipofungsi ovarium

(32,05 % ),

kasus aspesifik (24,36 %), siste ovarium (5,13 %) dan kasus kecil lainnya (2,56 %).

Hal ini

menunjukkan

bahwa

kegagalan reproduksi terutama disebabkan oleh raktor manajemen dan pemberian makanan.

?engobatan yang dilakukan

adalah dengan cara manual, penyuntikan hormon dan
rian antibiotika sesuai dengan kasus yang
Sebagian besar sapi yang menderita
urn dan corpus luteum persisten

k~llbali

pembe-

dit~llUi.

hipof~~gsi

ovarl-

berahi setelah di-

tangani, masing-masing rata-rata 72 % dan 82,14 %.

Pengobatan kasus hipofungsi ovarium dengan
preparat progesteron

intra

konsepsi yang lebih baik (CR

penyuntikan

maskuler menghasilkan angka
54,55 %) dibandingkan

ngan cara masase ovarium yang disertai antibiotika
uterin (CR : 42,86 %).

deintra

Sedangkan penanggulangan corpus

luteum persisten dengan preparat prostaglandin dan pemberian antibiotika keduanya intra uterin menunjukkan

angka

konsepsi yang tertinggi (CR : 72,72 %) dan lebih baik dibanding dengan cara enukleasi secara manual dan pember ian
antibiotika intra uterin (CR : 58,33 %).
Disarankan supaya dilakukan perbaikan manajemen
makanan pada ternak, peningkatan

peny~luhan

dan

pada peternak

dan penggalakan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dengan sarana obat-obatan yang memadai

untuk mening -

katkan produksi susu dan laju penambahan populasi ternak.
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