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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi 

 Penelitian dilakukan dengan observational method di Balai Pembibitan 

Ternak Ruminansia SATKER Sumberejo Kendal terutama dalam bidang reproduksi 

sapi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2016.  

 

3.2. Materi 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi PO betina sebanyak 

68 ekor, sudah dewasa tubuh, tidak dalam keadaan bunting dengan status gigi poel 1 

sampai 4 dengan nilai BCS 1 sampai 9 yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : BCS 

1 - 3 (rendah) sebanyak 31 ekor, BCS 4 - 7 (sedang) sebanyak 32 ekor dan BCS 7 - 9 

(tinggi) sebanyak 5 ekor. Penilaian BCS dilakukan dengan melihat perlemakan dan 

perototan dari sapi. Bagian dan penentuan BCS sapi disajikan pada Tabel 1.   

Bahan yang digunakan untuk sinkronisasi berahi adalah spons vagina yang 

mengandung 50 mg medroxy progesterone acetate (MPA). Gonadotrophin Releasing 

Hormon (GnRH) untuk meningkatkan kesuburan, betadine salep untuk mencegah 

infeksi pada organ reproduksi, v-gell untuk pelumas aplikator yang digunakan untuk 

memasukkan spons vagina agar lebih mudah masuk kedalam organ reproduksi saat 

pemasangan spons vagina, alkohol untuk mensterilkan peralatan dan permukaan 

vulva.  
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Tabel 1. Penilaian BCS Sapi dengan Melihat dan dengan Perabaan Bagian 

Tubuh Ternak 

Dasar penilaian Skor Kondisi Tubuh (BCS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fisik lemah + - - - - - - - - 

Penyusutan otot/kurus + + ++ - - - - - - 

Tulang punggung terlihat + + + ++ - - - - - 

Tulang rusuk terlihat ++

++ 

++

++ 

++

++ 

3-5 1-2 - - - - 

Tulang pinggul dan pinggang 

terlihat 

+ + + + + + ++ - - 

Ada lemak di brisket dan flank - - - - - + ++

+ 

++

+ 

++

++ 

Ada lemak pada ambing dan 

sekitar pangkal ekor 

- - - - - - ++ ++

+ 

++

++ 

Keterangan : - + : ya 

- - : tidak / tidak ada 

- ++ : sedikit 

- +++ : penuh 

- ++++ : sangat penuh / semua 

(Djuddawi dkk., 2013)  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Spuit untuk menyuntikkan hormon GnRH 

2. Spons untuk spons vagina 

3. Tali untuk mengikat spons vagina agar memudahkan dalam pencabutan spons 

4. Aplikator untuk memasukkan spons kedalam organ reproduksi sapi 

5. Kertas tissue untuk membersihkan peralatan dan permukaan vulva 

6. Senter untuk penerangan saat pengamatan malam hari 

7. Wearpack dan boots sebagai pakaian kerja saat melakukan pengamatan 

8. Alat tulis dan tabel untuk mencatat hasil pengamatan yang dilakukan.  
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3.3. Metode 

3.3.1. Tahap Persiapan 

Persiapan penelitian yang dilakukan adalah pembuatan spons vagina. Spons 

vagina dibuat dengan cara pons utuh dengan tebal 5 cm dibentuk silinder dengan 

diameter 5-6 cm menggunakan cetakan spons vagina. Spons yang sudah dicetak 

(Gambar 1) dikaitkan dengan benang yang ditambatkan di tengah-tengah spons 

sehingga tampak memiliki ekor dengan panjang 20-25 cm (Gambar 2). Spons dicuci 

menggunakan sabun dan dibilas hingga bersih, kemudian dikeringkan dalam box 

pengering sampai benar – benar kering dan dicelupkan pada medroxy progesterone 

acetat (MPA) dengan kadar 50mg pada tiap spons dan dikeringkan kembali sampai 

benar-benar kering. 

 3.3.2. Tahap Pelaksanaan 

 Sinkronisasi berahi dilakukan dengan cara memasukkan spons yang 

mengandung medroxy progesterone asetat kedalam vagina sapi. Pemasangan spons 

dilakukan pada semua materi penelitian yang diawali dengan mengolesi spons 

menggunakan betadine salep pada empat sisi yang berbeda sebagai pencegahan 

  

Ilustrasi 1. Spons yang Sudah Dicetak Ilustrasi 2. Spons Sudah Diberi Benang 
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adanya perkembangan mikroorganisme patogen didalam vagina, kemudian 

dimasukan kedalam aplikator yang telah disterilkan terlebih dahulu menggunakan 

alkohol. Aplikator yang berisi spons dilapisi v-gell pada bagian luar. Spons 

dimasukan kedalam vagina sampai kira-kira aplikator masuk ¾ bagian dan aplikator 

dicabut dengan tali pada spons di sisakan sedikit dibiarkan menjuntai keluar. 

Sebagian tali yang menjuntai diluar berguna untuk memudahkan dalam pencabutan 

spons tersebut. Spons vagina dicabut pada hari ke-17 setelah pemasangan. 

Peningkatan kesuburan pada sapi dilakukan menggunakan GnRH yang disuntikan 

secara intra muscular 24 jam setelah pencabutan spons vagina. 

3.3.3. Parameter penelitian 

 Parameter penelitian adalah penampilan berahi sapi berupa perubahan warna, 

pembengkakan dan perubahan suhu vulva, kemunculan lendir, ereksi uterus, 

kecepatan dan lama berahi. Pengamatan dilakukan setelah pencabutan spons dan 

penyuntikan GnRH, tiga kali sehari yaitu pada jam  08:00 WIB, 14:00 WIB dan 

19:00 WIB. Pengamatan dilakukan selama 10 hari dengan cara skoring untuk 

parameter warna, pembengkakan, perubahan suhu vulva, munculnya lender dan reksi 

uterus disajokan dalam Tabel 2. 

Tabel 2.  Parameter Penelitian dan Penentuan Skoring 

No Parameter Tanda yang Muncul Skor 

1 Warna Vulva Merah + 

Pucat - 

2 Pembengkakan Vulva Bengkak + 

Tidak Bengkak - 

3 Perubahan Suhu Hangat + 

Normal - 

4 Munculnya Lendir Bening + 

Keruh - 

5 Ereksi Uterus Ada + 

Tidak - 
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Keterangan :   

1. Warna Vulva : Skoring  ada perubahan warna (+) atau tidak ada perubahan 

warna (-)  pada vulva. 

2. Pembengkakan Vulva : Skoring ada pembengkakan (+) atau tidak ada  

pembengkakan (-) yang terjadi pada vulva, dengan dilihat dan dilakukan 

palpasi  

3. Perubahan Suhu Vulva : Skoring ada perubahan (+) atau tidak ada  prubahan 

suhu (-) pada vulva, dengan cara palpasi. 

4. Munculnya Lendir : Skoring ada lendir (+) atau tidak ada  lendir (-) yang 

muncul/ keluar. 

5. Ereksi Uterus : Skoring berdasarkan ada ereksi uterus (+) atau tidak ada ereksi 

uterus (-) dengan cara palpasi rektal oleh inseminator yang bertugas. 

6. Kecepatan Munculnya Berahi  

Kecepatan munculnya berahi adalah jarak antara munculnya tanda berahi 

pertama kali dengan waktu pencabutan spons vagina. Pengukuran kecepatan berahi 

dilakukan dengan mengambil data waktu pencabutan spon dan tanda berahi 

pertamaali muncul. Keceptan munculnya berahi dihitung dengan rumus : 

K =  A – S …………………...…………………………………………………. (1) 

Keterangan :  

K : Kecepatan Berahi 

A : Waktu Muncul Berahi Pertama (jam/menit) 

S : Waktu Pencabutan Spons Vagina (jam/menit) 

 

7.  Lama Berahi.  

Lama berahi adalah jarak antara munculnya tanda berahi pertama kali sampai 

tanda berahi tidak muncul lagi. Pengukuran lama berahi dilakukan dengan 

 

mengambil data waktu berahi pertama kali muncul dan waktu berahi tidak muncul lagi.  
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Lama berahi dihitung dengan rumus : 

L =  AB – HB ………………………………………………………………… (2) 

Keterangan :  

L : Lama Berahi 

AB  : Waktu Muncul Berahi Pertama (jam/menit) 

HB  : Tanda  Berahi Hilang (jam/menit) 

Analisis data terhadap perubahan warna, kebengkakan, perubahan suhu vulva, 

munculnya lendir dan ereksi uterus menggunakan analisis diskriptif berdasarkan 

modus. Modus merupakan nilai yang mempunyai kemunculan dengan frekuensi 

paling besar, atau dapat dikatakan sebagai nilai yang sering muncul (Spiegel, 2004). 

Data kecepatan berahi dan lama berahi dianalisis menggunakan independen t-test.  

Rumus independent t-test (Shinjo, 1990) : 

t = 
  1
    - 2
     

  
 ……………………………………………………………………..…… (3) 

Se =  
   1 

2 - 
1

 1
 (  1 )

 
  1

2
     

  1    2 
2- 

1

 2
 (  1 )

 
  1

2
   

  1

 1  2-2
(
1

 1
 

1

 2
) ……………... (4) 

Keterangan : 

t : Nilai t hitung  

  1 : Rataan sampel kelompok 1 

  2 : Rataan sampel kelompok 1 

Se : Standar error sampel 

n1 : Jumlah sampel kelompok 1 

n2 : Jumlah sampel kelompok 2 

 Rataan data masing-masing kelompok BCS diperoleh dengan melakukan 

perhitungan menggunakan rumus (Kurnianto, 2012) sebagai berikut: 

  = 
   

 
  …………………………………………………………………….... (5) 

Keterangan : 

    :  Rataan nilai yang diamati 

 Xi : Nilai ke-i yang diamati 

 n : Jumlah data   
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Simpangan baku (Sd) diperoleh dengan melakukan perhitungan menggunakan 

rumus (Mas dan Prastiwi, 2016) sebagai berikut: 

Sd =  
  2    

(  )
2

 

 -1
 …………………………………………………………. (6) 

Keterangan  : 

Sd : Simpangan baku yang diamati 

 Xi  : nilai ke-i yang diamati 

 N : jumlah data 

Hipotesis statistik : 

H0  : tidak ada pengaruh BCS terhadap penampilan berahi pada sapi yang 

disinkronisasi menggunakan medroxy progesterone acetate dan pada 

sapi yang diberikan GnRH untuk peningkatan kesuburan. 

H1 : terdapat pengaruh BCS terhadap penampilan berahi sapi yang 

disinkronisasi menggunakan medroxy progesterone acetate dan pada 

sapi yang diberikan GnRH untuk peningkatan kesuburan. 

 

Dasar prngambilan keputusan : 

H0  : diterima jika –thitung > -t tabel atau t hitung < t tabel 

H1 : diterima jika-t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

 

  


