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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian tentang Tampilan Ferning Pre-Post Inseminasi Buatan 

Berdasarkan Umur Sapi SIMPO F1 dan F2 dilaksanakan bulan Juli- September 

2014 di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal.  

3.1. Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 20 ekor sapi SIMPO betina 

masing-masing 7 ekor F1 dan 13 ekor F2 milik peternak rakyat, menggunakan 

pendugaan kisaran umur pada gigi sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

jangka sorong untuk melihat kebengkakan pada vulva, termometer untuk 

mengukur suhu vulva, cotton bud untuk mengambil sampel lendir serviks dari 

mulut vagina, object glass digunakan untuk membuat preparat lendir serviks, 

kotak penyimpanan preparat lendir serviks untuk menyimpan preparat lendir 

serviks, mikroskop untuk mengamati ferning, hands glove untuk melindungi agar 

tidak terkontaminasi dengan kulit kita, kamera untuk mengambil hasil gambaran 

ferning, kertas label dan alat tulis. 

 

      Tabel 1. Kisaran Umur Berdasarkan Gigi Sapi (Santoso, 2010)  

                 Jumlah Sapi 

Poel 1 2 3 4 Aus 

Umur (Tahun) ±2 - ±2,5 ±2,5 - ±3  ±3 - ±3,5 ±3,5 - ±4  ± 5 

F1 

--------------------------------(ekor)-------------------------------- 

2 -  - 1 4 

F2 3 -   - 1 9 

 Keterangan: Aus (Gigi tetap lengkap, tetapi 25% rahang bawah ompong) 
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3.2. Metode 

3.2.1. Tahap persiapan penelitian 

  Penelitian dilakukan di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang 

dibantu oleh inseminator yang bertugas untuk melakukan pendataan sapi SIMPO 

F1 dan F2 betina. Pendataan dan wawancara dengan peternak dilakukan guna 

menentukan jenis ternak, umur, siklus berahi dan kondisi saluran reproduksi dari 

tenak sapi tersebut, terakhir kali ternak dikawinkan. 

3.2.2. Tahap penelitian 

  Tahap penelitian dilakukan dengan cara pengamatan deteksi berahi yang 

dilaksanakan 6 jam pertama (Pre-IB) dan setiap 6 jam (Post-IB) selama 24 jam. 

Parameter yang diamati adalah tampilan berahi, fisiologis vulva, tingkah laku, 

ereksi uterus, perubahan lendir serviks, dan gambaran ferning.  

Pengamatan yang dilakukan pertama adalah perubahan tampilan vulva dan 

fisiologis vulva meliputi perubahan kemerahan, kebengkakan, dan hangat. 

Kebengkakan pada vulva diukur dengan menggunakan jangka sorong saat 

sebelum berahi dan setelah di IB sampai melewati fase metesterus. Pengamatan 

kondisi suhu vulva diukur menggunakan termometer digital sebelum dan pada 

saat berahi, dan lendir serviks diukur menggunakan pH indikator. Pengamatan 

yang kedua yaitu tingkah laku sapi saat sedang berahi. Pengamatan yang ketiga 

ereksi uterus materi tingkat kekenyalan dan ketengangan pada uterus yang di 

lakukan inseminator saat melakukan IB. Pengamatan yang empat yaitu perubahan 
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lendir serviks yang diamati kelimpahan banyak atau sedikitnya lendir yang keluar 

serta, konsistensi kental atau encernya lendir serviks sebagai materi penelitian. 

Pengamatan yang terakhir yaitu gambaran ferning, setelah lendir didapatkan 

kemudian dioleskan pada gelas objek untuk dibuat preparat ulas, kemudian 

preparat ulas lendir serviks diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

10x10 (diulas dengan halus di atas cover glass, untuk menghindari kerusakan 

gambaran daun pakis). Pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan 

kamera ketajaman 8 megapixel. Pengamatan mikroskopis meliputi: gambaran 

karakteristik daun pakis yang terbentuk, yang dilakukan di lokasi penelitian 

Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dan Laboraturium Genetika, Pemuliaan 

dan Reproduksi, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. 

3.2.3. Teknik pengambilan data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi langsung ke 

lapangan. Observasi dilakukan dengan pengamatan pada saat ternak mengalami 

berahi dilakukan 6 jam pertama (pre-IB) dan setiap 6 jam (post-IB) selama 24 jam. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel lendir serviks pada 

saat ternak mencapai puncak berahi yang telah dilaporkan pada inseminator dan 

enam jam sesudah puncak berahi terlewati. Parameter yang telah diamati 

kemudian menggunakan penilaian skoring meliputi tampilan berahi, tingkah laku, 

ereksi uterus, perubahan lendir serviks, dan gambaran ferning. 

1. Perubahan Tampilan Vulva 

Perubahan tampilan vulva meliputi abang, aboh, anget (Kune dan Solihati, 
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2007) penilaian perubahan tampilan vulva dilakukan dengan metode skoring 

(Tabel 2). 

 Tabel 2. Skor Perubahan Tampilan Vulva 

Perubahan Tampilan Vulva 

Skor - + ++ +++ 

Abang 

 

Tidak ada 

tanda-tanda 

berahi 

Perubahan 

warna 

(merah 

pucat) 

Perubahan 

warna 

(merah/merah 

terang) 

Perubahan vulva 

berwarna merah tua 

Aboh 

 

Tidak ada 

tanda-tanda 

berahi 

Vulva 

terlihat agak 

bengkak 

Vulva terlihat 

bengkak 

Vvulva terlihat 

sangat bengkak 

Anget 

 

Tidak ada 

tanda-tanda 

berahi 

Vulva terasa 

agak hangat 

saat 

dipegang 

Vulva terasa 

hangat saat 

dipegang 

Vulva terasa panas 

saat dipegang 

 

2. Perubahan Tingkah Laku 

Perubahan tingkah laku diamati dengan metode skoring yaitu: 

Skor (-) : Tidakada tanda-tanda yang terlihat 

Skor (+) : Gelisah, nafsu makan menurun, sering melenguh, sering      

mengibaskan ekor dan menaiki sapi lainnya. 

3. Perubahan Ereksi Uterus  

Perubahan ereksi uterus dapat digunakan untuk mengamati ketegangan 

uterus pada saat berahi, pengamatan ereksi uterus dengan menggunakan materi 

oleh inseminator pada saat melakukan IB. Penilaian ereksi uterus dengan 

menggunakan skoring yaitu: 

Skor (+)  : Uterus tidak terlalu tegang saat dipegang. 

Skor (++)  : Uterus cukup tegang saat dipegang. 
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Skor  (+++)  : Uterus sangat tegang saat dipegang. 

4. Perubahan Lendir Serviks 

Perubahan lendir serviks dapat dilihat dari konsistensi dan kelimpahan 

lendir serviks. Konsistensi lendir serviks merupakan tingkat kekentalan atau 

encernya lendir. Kelimpahan dilihat dari sedikit banyaknya lendir serviks yang 

dikeluarkan dari serviks hingga mengalir keluar dari vulva Penilaian konsistensi 

dan kelimpahan lendir serviks dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

skoring (Tabel 3). 

Tabel 3. Skor Perubahan Lendir Serviks 

Perubahan Lendir Serviks 

Skor - + ++ +++ 

Konsistensi 

 

Tidak ada 

tanda-tanda 

berahi 

Lendir 

konsistensi 

sangat encer 

Lendir 

konsistensi 

kental 

Lendir 

konsistensi 

sangat kental 

Kelimpahan 

Tidak ada 

tanda-tanda 

berahi 

Lendir 

kelimpahan 

terlihat 

didalam vulva 

Lendir 

kelimpahan 

terlihat 

diluar vulva 

Lendir 

kelimpahan 

terlihat 

hingga 

meluber, 

banyak 

sekali 

 

5. Gambaran Ferning 

Penilaian skor ferning dapat dilakukan untuk mengetahui fase- fase pada 

saat sebelum berahi maupun sudah melewati fase berahi, dengan cara 

mengulas bagian vulva dengan menggunakan cutton bud. Penilaian ferning 

dilakukan dengan cara skoring menurut Wijayanti (2014) seperti terlihat pada 
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Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penilaian Ferning 

Skor Definisi Gambaran 

1 tidak ada ferning yang 

terbentuk (tidak ada 

kristalisasi, merupakan 

struktur yang berdinding 

tebal berupa gelembung 

udara) 

 

 

 

 

2 Ferning ada, akan tetapi 

kecil dan tersebar (terdapat 

kristalisasi yang hanya 

batang primer) 

 

 

 

3 Pembentukan ferning yang 

terdiri dari batang primer, 

sekunder dan tersier 

(ferning menutup kurang 

dari setengah bidang 

pandang)  

 

 

4 Pembentukan ferning yang 

terdiri dari batang primer, 

sekunder dan tersier 

(ferning menutup lebih dari 

setengah bidang pandang)  

 

 

5 Pembentukan ferning yang 

terdiri dari batang primer, 

sekunder dan tersier dan 

kuartener (ferning menutup 

lebih dari 75% dari luas 

bidang pandang)  

 

6 Pembentukan ferning 

menutup dan hanya terdapat 

yang bidang panjang 

(pembentukan daun pakis 

berupa batang primer, 

sekunder, tersier dan 

kuarter) 

 



20 
 

 

3.3.  Analisis Data 

 Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisis sesuai 

dengan generasi ternak F1 dan F2 pada umur yang berbeda. Analisis data 

dilakukan dengan cara deskriptif yaitu memaparkan, menjelaskan dan 

mengelompokkan tampilan gambaran ferning pada lendir serviks sapi SIMPO 

generasi F1 dan F2 berdasarkan umur di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. 

 


