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Effect of Progesterone Conjugate for Producing Anti 
Progesterone Antibody on Rabbit 

 
Abstract 

   
           Purpose of this research is to know the effective of progesterone conjugate 
for producing anti progesterone antibody. This research is begun by preparing 15 
receptors (rabbits), 3-4 month in tree treatment groups. And than, preparing 
progesterone emulsion was conjugated with complete Freund’s adjuvant (CFA) 
and incomplete Freund’s adjuvant (IFA). This emulsion is imunized on receptor 
by subcutan injection at 1, 14 and 52 days. Bleeding is done each week, start 21 to 
89 days. Serum is taken after clasificating between serum and plasma. For the 
next, serum is purificated and the antibody is analized by enzyme linked 
immunosorbent assay ( ELISA). 
           Result of this research show pruducing antibody after injecting by 
progesterone-CFA and IFA conjugates. Antibody increase until first imunization 
to bleeding-3 and than decrease. Antibody increase secondly after second 
imunization to bleeding-8 and than decrease. Antibody in serum show that 
antigene injected is imunogenic. 
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Pengaruh Konjugat Progesteron Terhadap Produksi Antibodi 
Anti Progesteron pada Kelinci 

 
Ringkasan 

 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan konjugate 
progesteron dalam menghasilkan antibodi anti progesteron. Penelitian ini dimulai 
dengan penyiapan hewan coba (kelinci) berumur 3-4 bulan sebanyak 15 ekor yang 
terbagi dalam tiga kelompok perlakuan. Kedua, penyiapan emulsi progesterone 
yang dikonjugasikan dengan complete freund’s  adjuvant (CFA) dan incomplete 
freund’s  adjuvant (IFA). Emulsi tersebut diimunisasikan pada hewan coba secara 
subkutan sebanyak tiga kali pada hari 1, 14, dan 52. Pengambilan darah (bleeding) 
dilakukan tiap minggu mulai hari ke-21 samapi 89. pengambilan serum dilakukan 
setelah serum dan plasma darah memisah. Kemudian serum dipurifikasi dan 
protein antibodinya dianalisa dengan teknik ELISA.  
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat antibodi dalam serum 
yang diinjeksi dengan progesterone konjugasi. antibodi meningkat mulai 
imunisasi pertama sampai bleeding ke-3 dan mulai menurun sampai diimunisasi 
yang kedua kalinya. Kemudian Antibodi meningkat lebih tinggi dari yang 
pertama. Puncaknya terdapat pada bleeding ke-8. Hal ini menunjukkan bahwa 
antigen yang diimunisasiakan bersifat imunogenik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

           Pola pengelolaan perternakan baik dalam skala besar maupun skala kecil 

harus memperhatikan nilai efisiensi. Berpijak pada prinsip ekonomi, maka 

manajemen peternakan tersebut harus diusahakan dapat menghasilkan sesuatu 

yang optimal. Banyak faktor yang menyebabkan efisiensi manajemen usaha 

peternakan. Salah satu diantaranya adalah manjemen reproduksi.  

           Manajemen reproduksi selalu berkaitan dengan siklus reproduksi ternak. 

Semakin pendek siklus reproduksi suatu ternak, maka akan semakin cepat 

pertambahan populasi, disamping juga semakin efisien dalam hal biaya.            

Deteksi birahi dan kebuntingan dini merupakan dua faktor yang paling penting 

untuk mengendalikan siklus reproduksi.  

           Kebuntingan suatu ternak dikendalikan oleh hormon progesteron yang 

dihasilkan oleh corpus luteum (Dubreuil, Bossus, Graille, Bilous, Savatier, 

Jolivet,  Menez, Stura and Ducancel,  2005). Dengan mengetahui kadar 

progesteron dalam tubuh ternak, maka dapat diprediksi kebuntingan dari ternak 

tersebut. Lestari (2006) mengatakan bahwa progesteron dapat digunakan sebagai 

test kebuntingan karena corpus luteum hadir selama awal kebuntingan pada semua 

spesies ternak. Level progesteron dapat diukur dalam cairan biologis seperti darah 

dan susu. Kadarnya menurun pada hewan yang tidak bunting. Progesteron rendah 

pada saat tidak bunting dan tinggi pada hewan yang bunting (Tripp, Verstegen, 

Deutsch, Bonde, Rodriguez, Morales, Schamitt and Harr, 2008). 



           Untuk menghitung kadar progesteron dalam tubuh ternak diperlukan 

antibodi anti progesteron dengan kualitas tinggi (Dubreuil et al,  2005). Antibodi 

ini dapat digunakan untuk mengetahui level progesteron dalam tubuh ternak 

sehingga dapat diketahui pula kebuntingan ternak (Stura, Arevalo, Feinstein, 

Heab, Taussig and Wilson, 1987). Prinsip yang digunakan dalam mengukur kadar 

progesteron ini adalah ikatan yang dibentuk oleh progesteron itu dengan 

antibodinya. Oleh sebab itulah perlu diciptakan lebih dulu antibodi tersebut. Suatu 

cara untuk memproduksi antibodi progesteron adalah dengan menyuntikkan 

antigen berupa progesteron pada ternak kemudian di ambil antibodi yang 

terbentuk dalam tubuh ternak tersebut sebagai akibat dari sistem imun. 

Progesteron merupakan molekul yang sangat kecil sehingga dalam 

menginjeksikannya perlu dikonjugasikan dengan senyawa yang dapat 

memperbesar molekul antigen. Contoh senyawa yang dapat digunakan sebagai 

konjugat adalah adjuvan dan Bovine serum Albumin (BSA). Titer antibodi yang 

dihasilkan dari penyuntikan progesteron yang diikat dengan konjugat tentu 

bervariasi. Oleh sebab itu perlu diteliti antibodi yang dihasilkan oleh  penyuntikan 

progesteron yang dikonjugasikan dengan adjuvan dan BSA. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

           Antibodi Anti progesteron dapat dihasilkan dengan menyuntikkan 

progesteron ke hewan tertentu. Oleh sebab itu perlu diteliti seberapa besar 

antibodi yang dihasilkan dari penyuntikan progesteron kepada kelinci. 

 

 



1.3.  Tujuan Penelitian 

           Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas teknik konjugasi 

progesteron dalam menghasilkan antibodi anti progesteron. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

           Manfaat dari hasil penelitian ini adalah didapatkannya cara induksi 

antibodi anti progesteron yang dapat digunakan untuk deteksi kebuntingan dini. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

           Progesteron adalah hormon yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kebuntingan. Kadar progesteron pada ternak bunting lebih tinggi dari pada yang 

tidak bunting (Tripp et al., 2008). Kadar yang paling tinggi ada pada awal 

kebuntingan, sedangkan kadar terendah dapat ditemukan pada akhir kebuntingan 

(Salisbury dan Vandemark, 1985). Oleh sebab itu, progesteron dapat dijadikan 

ukuran apakah ternak bunting dini atau tidak.  

           Pengukuran kadar progesteron dapat dilakukan dengan menggunakan 

indikator antibodinya. Antibodi dapat dihasilkan oleh reaksi imun dalam tubuh 

ternak yang diberi suntikan antigen progesteron ke tubuhnya. Progesteron 

merupakan molekul protein yang sangat kecil. Sehingga agar dapat dikenali oleh 

sistem imun, perlu diikatkan pada molekul konjugasi yang dapat memperbesar 

molekul progesteron tersebut (Rachmawati, 2005). Molekul konjugasi tersebut 

adalah adjuvan yang terdiri dari complete Freund’s adjuvan (CFA) dan 

incomplete Freund’s adjuvan (IFA). Pada tahap selanjutnya, antibodi yang 

terbentuk oleh sistem imun dapat digunakan untuk deteksi keberadaan 



progesteron pada ternak melalui sampel susu atau darah yang bisa memberikan 

informasi suatu ternak sedang birahi atau mengalami kebuntingan dini pasca 

kawin. Antibodi tersebut dikemas menjadi kit dalam bentuk paper strip dan bottle 

liquid agar lebih mudah digunakan. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

           Kebuntingan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sebuah 

usaha peternakan, utamanya sektor pembibitan. Dikatakan menentukan karena 

efisien dan tidaknya manajemen adalah dilihat dari biaya yang dikeluarkan. Hal 

ini sangat erat hubungannya dengan kuantitas ternak yang dipelihara dan lama 

waktu pemeliharaan yang dibandingkan dengan output yang diperoleh. Kegagalan 

kebuntingan oleh faktor apapun menjadi sebab utama pemborosan biaya 

manajemen rutin suatu usaha. Besar kecilnya kerugian tentu saja bergantung pada 

jenis dan jumlah ternak yang dipelihara. Misalnya sapi yang memiliki siklus 

birahi 21 hari, jika terjadi kegagalan kebuntingan harus menunggu 21 hari lagi 

baru dapat dikawinkan. Masa tunggu ini masih tetap mengeluarkan biaya 

menejemen. Kenyataan seperti ini masih banyak dijumpai di peternakan negara 

kita, maka akurasi deteksi kebuntingan dini mutlak dibutuhkan. Semakin cepat 

semakin baik. Progesteron adalah hormon yang banyak dijadikan parameter untuk 

menilai ternak bunting atau tidak. Mengingat karena hormon ini berfungsi untuk 

mempertahankan kebuntingan dan kadar sangat tinggi di awal kebuntingan (Tripp 

et al., 2008). 

 

2.1.  Hormon Progesteron 

           Progesteron adalah hormon yang disekresikan oleh corpus luteum di ovari 

dan disekresikan ke aliran darah, susu, dan cairan tubuh yang lain. Sekresi 

hormon progesteron terjadi 10 hari setelah ovulasi. Salisbury dan Vandemark 



(1985) menyatakan bahwa tugas utama progesteron adalah mempertahankan 

kebuntingan. Gagalnya kebuntingan sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya atau 

ada tidaknya fungsi hormon ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan menghancurkan 

ovaria atau corpus luteum sebelum 200 hari masa kebuntingan yang berakibat 

keguguran. Bahkan pemberian antagonis progesteron juga dapat mengakibatkan 

keguguran (Ozalp, Seyrek-Intas, Caliskan, and Wehrend, 2008). 

           Konsentrasi progesteron pada ternak bunting jauh lebih tinggi dari pada 

ternak yang tidak bunting (Tripp et al., 2008). Salisbury dan Vandemark (1985) 

menambahkan bahwa kadar progesteron di awal kebuntingan sedikit lebih tinggi 

dari pada masa setelahnya. Kadar progesteron kemudian turun sampai akhir 

kebuntingan.  

 
Gambar 2. Kadar progesteron selama akhir kebuntingan pada sapi (Bell Dan 

holtz, 2005). 
 
Kadar progesteron dapat diukur dengan menggunakan sampel. Konsentrasi tinggi 

terjadi antara hari ke 14 sampai 22 setelah ovulasi (Bulman and Lamming, 1978). 
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Gambar 3.  Level progesteron susu sapi sebelum dan sesudah  inseminasi 
(Bulman and Lamming, 1978). 

 
           Bahwa progesteron dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan 

kebuntingan ini diperkuat oleh hasil penelitian Hermadi (2005) bahwa ada 

perbedaan nyata antara kadar progesteron serum darah sapi yang disuntik 

prostaglandin f2α analog dengan yang tidak. Hermadi (2005) menambahkan 

bahwa pemeriksaan progesteron untuk menentukan status reproduksi sebelum 

perlakuan reproduksi sangat diperlukan. Untuk mengukur kadar progesteron 

dalam tubuh ternak dapat digunakan indikator antibodi progesteron tersebut. Oleh 

sebab itulah penting untuk diproduksi antibodi progesteron sebagai bahan utama 

untuk mengukur progesteron ternak. Antibodi tersebut dapat dihasilkan dengan 

menyuntikkan progesteron terlebih dahulu tubuh ternak yang digunakan sebagai 

penghasil antibodi, misalnya kelinci. Jika suatu progesteron dengan kadar tertentu 

disuntikkan pada ternak, maka ternak tersebut akan memproduksi antibodi 

progesteron sebagai reaksi imun dari penyuntikan itu. Hal ini dapat dipahami 

melalui teori kekebalan tubuh secara umum. 

 



2.2.  Teori Kekebalan Tubuh            

            Imun dapat diartikan sebagai keadaan tubuh yang terlindungi dan memiliki 

daya tahan terhadap paparan asing, sedangkan sistem imun merupakan 

komponen-komponen di dalam tubuh. Sedangkan imunogen adalah bahan yang 

masuk yang dapat menimbulkan tanggap kebal, dan sifat tanggap kebal itu disebut 

imunogenik (Tizard, 1988). Bellanti (1993) menjelaskan sifat-sifat imunogen 

sebagai berikut: 

a. Keasingan 

Benda yang masuk yang dapat menimbulkan reaksi imun adalah benda 

tersebut  secara genetik asing bagi tubuh. Respon imun itu akan terjadi pada 

benda yang tidak terpapar dalam sistem limforetikuler. 

b. Ukuran 

Suatu zat menjadi imunogenik haruslah mempunyai ukuran minimum tertentu. 

Imunogen yang efektif memiliki berat molekul lebih besar dari 10.000 

c. Kompleksitas 

Faktor yang dapat mempengaruhi kompleksitas suatu zat adalah sifat fisik dan 

sifat kimia molekul. 

d. Muatan  

Zat-zat yang bermuatan positif, negatif bahkan netral sekalipun dapat bersifat 

imunogenik. Muatan antibodi yang terbentuk akan sama dengan muatan 

imunogennya. 

e. Kemampuan Masuk 

Kemampuan masuk suatu determinan pada sistem pengenalan akan 

menentukan respon imun. 



2.3.  Imunisasi Progesteron Terkonjugasi 

           Progesteron merupakan molekul yang sangat kecil sehingga dalam 

mengimunisasikannya harus dikonjugasikan dengan molekul yang lebih besar. 

Tujuannya adalah agar progesteron tersebut dapat dikenali oleh sistem imun dan 

akibatnya sistem imun akan meresponnya dengan membentuk antibodi 

(Rachmawati, 2005). Senyawa konjugat tersebut misalnya bovine serum albumin 

(BSA) dan adjuvan. BSA memiliki banyak kegunaan biokimia. Senyawa ini 

banyak digunakan karena memiliki kestabilan dan ketahanan terhadap berbagai 

macam reaksi kimia serta barangnya mudah didapatkan (Anonimousa, 2009). 

           Senyawa yang kedua adalah adjuvan, yaitu sebuah emulsi antara minyak 

dan air yang bisa digunakan sebagai pemicu respon antibodi terhadap antigen 

yang masuk. Adjuvan sangat efektif dalam menstimulus sel penghasil kekebalan 

tubuh. Adjuvan terdiri dari dua macam, yaitu complete freund’s  adjuvan (CFA) 

atau incomplete Freund’s adjuvan (IFA). Pada prinsipnya sama dengan CFA 

sama dengan IFA. Akan tetapi CFA mengandung micobakteri sedangkan IFA 

tidak (Anonimousb, 2009). CFA bertindak sebagai perangsang sel T dan 

meningkatkan produksi Imunoglobulin G (IgG) melebihi Imunoglobulin M (IgM). 

Zat ini dapat menghalangi induksi toleransi antara antigen dan antibodi (Tizzard, 

1988). 

           Penyuntikan progesteron dan emulsi konjugatnya harus dipilihkan lokasi 

yang aman pada bagian tubuh hewan coba, lokasi yang tidak menimbulkan luka 

parah. Lokasi penyuntikan tersebut adalah pada bagian intravena, intradermal, 

intramuskular, intraperiotonial dan subkutan. Jarum yang digunakan pun harus 



steril supaya tidak terjadi penyakit pasca penyuntikan. Jarak antar dua waktu 

penyuntikan harus dipisahkan minimal  7 hari (Lorenzo, 2009).  

 

2.4.  Antibodi 

           Antibodi adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel imun yang berfungsi 

untuk mengikat dan membuat tidak aktif partikel partikel asing yang masuk yang 

disebut juga dengan antigen (Wassenar dan Mahoney, 2003). Lebih jauh lagi, 

Tizzard (1988) menjelaskan bahwa ikatan antara antigen dan antibodi sangat 

spesifik. Antibodi terdiri dari sekelompok protein serum globular yang disebut 

sebagai immounoglobulin (Ig). Imunoglobulin memiliki struktur sama, terdiri dari 

82-96% polipeptida dan 4-18% karbohidrat. Komponen polipeptida membawa 

sifat biologik molekul antibodi tersebut. Molekul antibodi berfungsi untuk 

mengikat antigen secara spesifik. Masing-masing molekul antibodi memiliki 

empat rantai polipeptida. Empat rantai itu terdiri dari dua rantai ringan dan dua 

rantai berat yang masing-masing identik. Keduanya akan dihubungkan oleh 

jembatan disulfida untuk membentuk molekul berbentuk Y. Kedua ujungnya 

disebut variabel V (Wassenar dan Mahoney, 2003). 

           Imunoglobulin (Ig) terdapat dalam serum atau cairan tubuh pada hampir 

semua mamalia. Ig tersebut terdiri dari 5 jenis yaitu IgM, IgA, IgG, IgD dan IgE. 

IgM adalah antibodi yang pertama kali timbul akibat adanya antigen yang 

direspon oleh sistem imun. Gabungan antara antigen dengan satu molekul IgM 

cukup untuk melakukan reaksi imunitas. IgM merupakan 10% dari jumlah 

imunoglobulin. IgA terdiri dari 2 jenis yaitu IgA dalam serum dan IgA dalam 



mukosa. IgD sangat labil terhadap pemanasan. Jumlahnya hanya 0,2% dari total 

imunoglobulin dalam serum (Kuby, 2004). 

 

2.5.  Proses Sintesa Antibodi 

           Para ahli berbeda pendapat dalam membahas konsep sintesa antibodi. 

Perbedaan inilah yang memunculkan banyak teori yang berkaitan dengan sintesa 

antibodi seperti yang dijelaskan oleh Filzahazny (2008) di bawah ini : 

a. Teori Selektif 

Menurut teori ini, pada permukaan sel pembentuk antibodi dalam tubuh, 

terdapat gugusan-gugusan kimia yang khas (side chain). Gugusan ini adalah 

semacam reseptor yang dapat berfungsi seperti antibodi. Teori ini kemudian 

banyak ditinggalkan karena kurang bisa dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

b. Teori Instruktif 

Menurut teori ini, antigen bekerja sebagai cetakan dan persediaan gumma-

globulin yang belum mempunyai bentuk tertentu. Kemudian antigen ini akan 

menyesuaikan bentuknya berupa komplementer antigen. Bentuk ini dapat 

dipertahankan dengan ikatan-ikatan sulfida dan hidrogen. 

c. Teori Seleksi Klonal 

Teori ini berdasaarkan kemampuan mutasi dan seleksi sel-sel tertentu dalam 

tubuh. Sel limfosit yang dapat berperan dalam reaksi kekebalan hanya dapat 

mengikat satu jenis antigen. Bila antigen masuk ke dalam tubuh, ia akan diikat 

oleh reseptor pada permukaan limfosit yang cocok. Kemudian sel limfosit itu 

akan mengalami proliferasi dan membentuk satu clone. Sebagian sel clone 



akan membentuk antibodi, sebagian yang lain akan menyebar melalui aliran 

darah dan limfe menuju jaringan tubuh yang berfungsi sebagai cadangan 

makanan. Bila ada antigen yang sama masuk untuk kedua kalinya, maka 

antigen itu akan bertemu dengan cadangan makanan ini dan akan membentuk 

antibodi yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. 

           Terlepas dari perbedaan pendapat antara para ahli tersebut, Roitt (1985) 

menjelaskan bahwa jika ada antigen masuk dalam tubuh maka akan terjadi dua 

reaksi, yaitu : 

a. Sintesa dan pelepasan antibodi bebas ke dalam darah dan cairan tubuh yang 

lain. Antibobi ini disebut antibodi humoral. 

b. Pembentukan limfosit yang peka tehadap molekul-molekul yang menyerupai 

antibodi jika dilihat dari sisi permukaannya (antibodi yang terikat pada sel). 

Limfosit yang terbentuk merupakan pelaksanaan kekebalan yang ditimbulkan 

oleh sel. 

           Dalam menanggapi antigen yang masuk, respon imun memiliki dua tahap 

reaksi yaitu innate imunity dan adaptive immunity. Innate imunity merupakan 

pertahanan paling depan untuk melawan antigen. Adptive imunity adalah 

pertahanan kedua setelah innate imunity. Adaptive immunity akan bekerja jika 

pertahanan pertama tidak mampu mengatasi antigen yang masuk. Komponen dari 

pertahanan kedua meliputi limfosit B dan T (Kuby, 2004). 

Roitt (1985) berpendapat bahwa dalam pembentukan antibodi, setidaknya ada 

dua sel limfosit yang berperan yaitu: 

a. Limfosit T, yaitu limfosit yang mengatur kekebalan tubuh melalui sel. 



b. Limfosit B, yaitu limfosit yang berhubungan dengan pembentukan antibodi 

dalam sirkulasi. 

           Menurut Adiyono (2004), Limfosit B bertugas bila tubuh terpapar oleh 

benda asing dan mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan antibodi. Roitt 

(1985) berpendapat bahwa jika ada rangsangan antigen yang masuk tubuh maka 

limfosit B akan berkembang menjadi seri sel plasma. Setelah dewasa, sel plasma 

ini secara aktif akan membentuk dan mengeluarkan antibodi. Jumlah limfosit B 

dalam tubuh cukup kecil, yaitu sekitar 25% dari total limfosit tubuh (Roitt,1985). 

Limfosit T diproduksi oleh kelenjar timus, jumlahnya mencapai 70% dari seluruh 

limfosit tubuh, hampir tiga kalinya limfosit B. Aktifitas limfosit T juga tidak 

terlepas dari adanya antigen yang masuk. Jika ada antigen yang masuk tubuh, 

limfosit T akan melakukan transformasi menjadi beberapa macan sel yang 

spesifik. Di sisi lain, menurut Roitt (1985), jika ada benda asing masuk ke dalam 

tubuh, maka limfosit T akan akan berubah menjadi limfoblas. Sel-sel ini akan 

membuat komponen-komponen sendiri namun tidak mengeluarkan antibodi bebas 

yang dapat diketahui secara memuaskan. Ada tiga bentuk limfosit T yaitu :  

a. Sel yang bekerja sama sama dengan aktifitas antibodi limfosit B. Aktifitas 

tersebut meliputi menaikkan produksi antibodi dan menurunkannya. Sel yang 

membantu menaikkan antibodi disebut sel T penolong, sementara yang 

menurunkan antibodi disebut sel T supresor. 

b. Sel T yang bekerja sama dengan limfosit yang lain. 

c. Sel T pembunuh. 



Sel T dan sel B adalah benda yang kelihatan identik, namun sesungguhnya 

berbeda. Untuk membedakan sel T dan sel B tidak cukup dengan hanya 

mengamati morfologinya (Adiyono, 2004).  

              Dalam pembentukan antibodi ada beberapa faktor yang cukup 

berpengaruh. Beberapa faktor tersebut antara lain : 

a. Jenis antigen 

b. Dosis antigen 

c. Cara masuk antigen ke tubuh 

d. Sensitivitas teknik yang digunakan palam pengukuran antibodi (Filzahanzy, 

2008). 

           Produksi antibodi dapat dilakukan dengan imunisasi antigen dengan dosis 

yang sesuai pada hewan coba. Induksi imunogen dilakukan dua kali dengan jarak 

waktu seminggu karena induksi induksi antigen yang hanya satu kali tidak dapat 

merespon imun secara kuat (Walker, 2002). Keberadaan antibodi dalam serum 

darah merupakan indikasi antigen yang diinjeksikan bersifat imunogenik.  

 

2.6.  Interaksi Antigen dan Antibodi 

           Jika suatu antigen progesteron diinjeksikan dalam tubuh, progesteron ini 

akan dijerat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui sebagai bahan asing. 

Setelah progesteron dapat dikenali, informasi ini akan disampaikan ke sistem 

kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh akan segara membentuk antibodi untuk 

mengalahkan bahan asing tersebut. Selain itu, sistem kekebalan juga akan 

mengingat kejadian ini sehingga pada paparan berikutnya, jika ada bahan asing 



sama masuk ke tubuh akan dapat diatasi dengan mudah. Secara skematis, interaksi 

antigen dan antibodi dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
                                                
 
  Gambar 4. Interaksi antigen-antibodi (Roitt, 1985). 

 

Antigen yang masuk akan membentuk ikatan dengan antibodi yang 

dihasilkan dalam tubuh. Secara skematis ikatan-ikatan tersebut dapat dilukiskan 

seperti gambar berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Ikatan antigen-antibodi (Bellanti, 1993). 

 



Interaksi antigen-antibodi menurut Filzahazny (2008) dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa tingkat yaitu : 

a. Primer 

Interaksi tingkat primer adalah kejadian awal terikatnya antigen dengan 

antibodi pada situs identik yang kecil bernama epitop.  

b. Sekunder 

Interaksi tingkat sekunder dibedakan atas dua jenis interaksi, yaitu : 

1) Netralisasi 

Adalah suatu ikatan yang terbentuk jika antibodi secara fisik dapat 

menghalangi sebagian antigen yang dapat menimbulkan efek yang 

merugikan. Contohnya adalah dengan mengikat toksin bakteri, antibodi 

mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. 

2) Aglutinasi 

Adalah ikatan yang terbentuk jika benda asing yang masuk, misalnya 

bakteri darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk 

gumpalan. 

3) Presipitasi 

Adalah ikatan yang terbentuk jika komplek antigen-antibodi yang 

terbentuk terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di 

larutan dan akhirnya mengendap. 

4) Fagositosis 

Adalah ikatan yang terbentuk jika bagian ekor antibodi berikatan dengan 

antigen mampu mengikat reseptor fagosit (sel penghancur) sehingga 

memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. 



5) Sitotoksis 

Adalah ikatan yang terbentuk saat ikatan antigen-antibodi menginduksi 

serangan sel pembawa antigen oleh killer sel (sel K). 

c. Tersier 

Interaksi tingkat tersier adalah munculnya tanda-tanda biologis dari interaksi 

antigen-antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderita. 

           Kadar antibodi anti progesteron yang terbentuk akibat penyuntikan 

progesteron sangat bervariasi. Pada tingkat penyuntikan yang berbeda, dengan 

kadar progesteron yang berbeda, akan menghasilkan kadar antibodi yang berbeda 

pula. Kadar antibodi anti progesteron dapat ditingkatkan dengan imunisasi 

menggunakan progesteron (Stura, Arevalo, Feinstein, Heab, Taussig and Wilson, 

1987). Reaksi antara imunoglobulin dalam tubuh ternak dengan progesteron yang 

disuntikkan akan nampak setelah imunisasi kedua (Logeat, Mai Thu Vu Hai and 

Milgron, 1981).  

 

2.7.  Mengukur Antibodi Dengan Teknik Elisa 

           Perkembangan ilmu pengetahuan semakin mempermudah metode 

pengukuran antibodi. Teknik enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) adalah 

salah satu metode tersebut. ELISA adalah salah satu uji serologik yang dapat 

mendeteksi respons humoral berupa proses antigen-antibodi (Retno, 2001). Uji ini 

menggunakan label enzim sehingga ikatan antibodi ditunjukkan dengan 

perubahan warna yang dapat dinilai dengan mata biasa secara kualitatif dan 

spektophotometer secara kuantitatif. Spesivisiti tergantung pada antigen yang 

digunakan, beberapa laporan mengatakan bahwa spesivisiti 97-98 % bila 



menggunakan antigen crude bacillary. Dilaporkan uji ini menghasilkan spesivisiti 

yang tinggi bila menggunakan antigen yang telah dimurnikan. 

             ELISA telah banyak dibuktikan keberhasilannya dalam berbagai 

penelitian. Antibodi babi terhadap nematoda Ascaris suum betina betina dewasa 

dan antibodi marmut terhadap nematoda Dictyocaulus vivivarus telah terbukti 

dapat dievaluasi dengan ELISA. Selain itu, uji ELISA juga akurat untuk 

menentukan sensivitas dan spesifitas antibodi tikus, domba, dan kerbau terhadap 

Fasciola Hepatica dan F. Gigantica (Anonymous, 2006). 

           Teknologi ELISA semakin tersebar penerapannya dalam baik bidang riset 

maupun penerapan komersial. Ada dua masalah lama dalam manajemen 

reproduksi sapi yaitu masalah deteksi estrus dan diagnosis kebuntingan awal, 

keduanya dapat ditanggulangi dengan pengukuran kadar progesteron baik dalam 

darah maupun air susu.  

           Hormon – hormon reproduksi estrogen, progesteron, kortisol, merupakan 

hormon yang tersusun dari steroid. Steroid tidak bersifat imunogenik secara alami 

karena senyawa ini mempunyai berat molekul yang rendah sehingga untuk dapat 

menghasilkan respons imun steroid harus diikatkan pada senyawa dengan berat 

molekul yang lebih tinggi. Banyak molekul besar yang telah dianjurkan tetapi 

antiserum paling lazim diproduksi dengan imunisasi melawan konjugat steroid-

BSA (bovine serum albumin). Karena antiserum cenderung tak dapat 

membedakan perubahan di sekitar tapak konjugasi, antiserum spesifik yang dapat 

membedakan steroid –steroid yang sangat mirip hanya dapat dibuat jika tapak 

konjugasi letaknya distal terhadap gugus fungsional (Yayat, 2008). 



           Kebanyakan penerapan teknik ELISA ini untuk mengukur kadar 

progesteron dalam air susu pada peternakan sapi perah sebagai petunjuk diagnosis 

kebuntingan awal (Yayat, 2008). Pada ELISA tidak lansung untuk antibodi, 

permukaan polistiren digunakan untuk menyerap antigen protein. Pertama-tama 

tabung polistiren dilapisi dengan antigen yakni dengan pengeraman larutan 

antigen di dalam tabung. setelah antigen yang tidak terikat tercuci, serum yang 

diuji ditambahkan ke tabung sedemikian sehingga setiap antibodi di dalam serum 

akan terlihat dengan antigen pada dinding tabung. Setelah pengeraman untuk 

menghilangkan antibodi yang tidak terikat, adanya antibodi yang terikat diketahui 

dari penambahan antiglobulin terikat-enzim. Antiglobulin ini mengikat antibodi 

dan setelah pengeraman dan pencucian, dapat diketahui dan diukur dan diukur 

dengan penambahan substrat enzim. Enzim dan substart demikian dipilih sehingga 

dihasilkan produk berwarna di dalam tabung. Intensitas perubahan warnanya 

proporsional dengan jumlah antiglobulin terikat-enzim yang terikat, yang 

sebaliknya proporsional dengan jumlah antibadi yang terdapat di dalam serum 

yang diuji. Warna yang dihasilkan dapat diukur dengan spektofotometer (Tizard, 

1988). Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Prosedur teknik Elisa (Tizard, 1988). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. pembentukan antibodi pada teknik Elisa (Clark, 1938)  
  

Enzim yang dipilih dan digunakan pada teknik elisa ini terutama berdasarkan 

biaya dan mudah didapatkan. Di antaranya adalah alkali fosfat, lisozim, 

peroksidase dan galaktosidase. 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokomia Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 24 Juli sampai dengan 30 Oktober 

2009. 

 

3.2. Materi Penelitian 

        Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Kelinci jantan persilangan Australia Indonesia yang berjumlah 15 ekor. 

b. Bovine Serum Albumin (BSA) 

c. Adjuvan 

 

3.3. Alat dan Bahan 

Alat : 

a. Alat pengambil sampel darah : 

• Spet tuberculin 5 cc 

• Tabung penampung 

b. Alat pemisah plasma darah : 

• Sentrifuse hittech EBA 

• Pipet pasteur 

• Tabung eppendorf 

c. Alat uji Elisa 



• Pipet multicanal 25-200 µl 

• Pipet multicanal 50-200 µl 

• Diluter (Gilson 401, gilson) 

• Plate shaker (schuttler MTS, IKA) 

• Plate washing (812 SW 1, SLT Labinstrumens, Crailsheim) 

• Plate photometer (EAR 400 At, SLT) 

Bahan : 

a. Assay buffer 1 (LH-ELISA) : 

• 0,1 % gelatin, Hydrolystate (Sigma) 

• 0,12 M NaCl 

• 0,02 M Na2HPO4 

• 0,01 M EDTA 

• 0,05 % tween 20 (polyoxyethilensorbitan monolaurate, Sigma) 

• 0,002% phenol red 

• 0,005% chorhexidine-digluconate (20%) 

• pH 7,2 

b. Assay buffer 2 (progesteron-ELISA) : 

• 0,1 % BSA 

• 0,14 M NaCl 

• 0,04 M Na2HPO4 

• 0,002% methylene blue 

• 0,005% chorhexidine-digluconate (20%) 

• pH 7,2 

c. PBS (pH 7,2) : 



• 0,136 M NaCl 

• 8,1 mM Na2HPO4 

• 2,7 mM KCL (Merk) 

• 1,5 mM KH2PO4 (Merk) 

d. Coating buffer : 

• 0,05 M NaHCO3 (Sigma) 

• pH 9,6 

e. Casein Solution : 

• 0,05 M NaOH 

• 2,5% casein 

• pH 7,2-7,4 

f. Washing buffer 

• 10% PBS 

• 0,05% tween 20 

• Substat buffer : 

• 0,05 M citrae acid (Sigma) 

• 0,05 M Na2HPO4 

• 0,05% urea (Sigma) 

g. TBM solution : 

• 12,5 mg TBM (3,3’, 5,5’-tetramethylbenzidine, Sigma) 

• 1 ml DMSO (Dimethylsulfoxide, Sigma) 

 

h. Subsrat solution : 

• 1 ml substar buffer 



• 20 µl TBM solution 

 

3.4.  Metode Penelitian 

           Metode penelitian ini adalah percobaan yang dilakukan secara intensif. 

 

3.5. Prosedur Kerja 

3.5.1.  Pembuatan Emulsi Progesteron 

           Progesteron ditambah dengan adjuvan Complete Freund’s Adjuvan  dengan 

volume 150 μL dan juga progesteron dalam adjuvan Incomplete Freund’s 

Adjuvan dengan volume yang sama. Campuran tersebut dihomogenasi dengan 

cara divorteks menggunakan Vortex Guo Hua selama kurang lebih 60 menit 

hingga terbentuk emulsi yang stabil. Tes kestabilan emulsi dilakukan dengan 

meneteskan sedikit emulsi di atas cawan petri yang berisi akuades. Bila emulsi 

tidak pecah, maka siap untuk diinjeksikan pada hewan coba. 

 

3.5.2.  Imunisasi Hewan Coba 

         Hewan coba yang digunakan terdiri dari tiga kelompok perlakuan yaitu : 

a. Kelompok I (diinjeksi complete freund’s  adjuvan (CFA) dan Aquadest 

dengan perbandingan 150 μl CFA : 150 μl aquadest) 

b. Kelompok II (diinjeksi progesteron dan dilabel dengan complete 

freund’s  adjuvan (CFA) dengan perbandingan 150 μl CFA : 150 μl 

(2x10-2 μg)   progesteron). 



c. Kelompok III (diinjeksi progesteron + bovine serum albumin (BSA) dan 

dilabel dengan CFA dengan perbandingan 135  μl (1,8 x10-2 μg) 

progesteron : 15 μl (1,5 mg) BSA :150 μl CFA). 

           CFA diinjeksikan pada imunisasi pertama. Untuk imunisasi kedua (booster 

pertama) dan imunisasi ketiga (booster kedua), CFA diganti dengan incomplete 

freund’s  adjuvan (IFA) dengan ukuran yang sama (Lorenzo, 2009). Ketiga 

kelompok tersebut diinjeksi secara subkutan di daerah dorsal. Adapun jadwal 

penyuntikan progesteron dan pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Jadwal perlakuan dan pengambilan sampel pada kelinci coba untuk 
pngukuran antibodi progesteron 

 
No Aktifitas Hari ke- 
1. Persiapan imun 0 
2. Imunisasi pertama 1 
3. Imunisasi kedua (Booster 1) 14 
4. Bleeding 1 21 
5. Bleeding II 28 
6. Bleeding III 35 
7. Bleeding IV 42 
8. Bleeding V 49 
9. Imunisasi ketiga (Booster 2) 52 
10. Bleeding VI 59 
11. Bleeding VII 68 
12. d  Bleeding VIII 75 
13. Bleeding IX 82 
14. Bleeding X 89 

 

3.5.3.  Koleksi serum dari hewan coba (bleeding) 

           Prosedur pengambilan sampel darah (Bleeding) dari hewan coba dilakukan 

dengan menggunakan spet tuberculin 5 cc / disposable syringe one med 5 cc. 



Darah diambil sebanyak 3 cc dari vena auricularis yang terletak ditelinga kelinci 

yang telah dibasahi air hangat lebih dulu. Kemudian dimasukkan tabung ependorf 

steril yang diberi anti koagulan (EDTA/heparin/NaC) dan didiamkan pada posisi 

mering selama 2-3 jam. Pengambilan darah dilakukan pada hari 21, 28, 35, 42, 49, 

59, 68, 75, 82 dan 89. Bleeding dilakukan tiap minggu karena antibody dapat 

dideteksi lima sampai sepuluh hari sesudah injeksi (Bellanti, 1993). 

 

3.5.4.  Pemisahan plasma darah 

           Sampel darah dilakukan pemisahan antara sel darah merah (eritrosit) dan 

plasma darah. Caranya adalah dengan sentrifugasi menggunakan sentrifuse hettich 

EBA III pada kecepatan 1500 rpm selama 20 menit. Setelah plasma darah dan sel 

darah terpisah, sel darah merah dibuang dan plasma darah (supernatan) diambil 

dengan pipet mikro. Supernatan kemudian disentrifugasi lagi dengan kecepatan 

300 rpm selama 10 menit. Supernatan yang merupakan antibodi progesteron 

dipindah dalam tabung ependorf steril dan disimpan dalam freezer. 

 

3.5.5.  Purifikasi serum 

           Purifikasi serum dilakukan dengan penambahan SAS 50% pada, dibiarkan 

kurang lebih 30 menit agar menjadi homogen. Kemudian serum disentrifuse 

dengan kecepatan 10000 rpm, 40 C selama 15 menit. Supernatan dibuang dan 

presipitat dicuci lagi dengan SAS 50%. Kemudian serum disentrifuse untuk yang 

kedua kalinya dengan kecepatan, suhu, dan waktu yang sama. Presipitat yang 

mengendap diambil lalu dilarutkan dalam buffer phospat 0,02 M pH 8 kemudian 

didialisis dalam buffer phospat 0,01 M pH 8 selama satu malam dalam selovan. 



Keesokan harinya, buffer phospat dimasukkan dalam ependof dan ditambahakan 

etanol 96% dengan volume yang sama. Disimpan dalam refrigerator selama satu 

malam lalu disentrufuse dengan kecepatan 10000 rpm dan supernatan dibuang. 

Endapan yang tersisa diangin-anginkan supaya kering dan bau etanol hilang 

kemudian ditambah tris Cl 20%.  

 

3.5.6.  Analisa serum dengan teknik ELISA 

           Antigen Progesteron dengan kadar 10 μg/ml dilarutkan dalam buffer  

Carbonat-Bicarbonat (Coating buffer) dimasukkan dalam microplate 96 well 

sebanyak 50 μl tiap well, selanjutnya diinkubasi pada suhu 4o C selama satu 

malam. Kemudian microplate dicuci dengan PBS Tween-20 sebanyak 4 kali, 

setelah itu blocking buffer dimasukkan pada microplate sebanyak 50 μl tiap well, 

kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Microplate dicuci kembali 

dengan PBS Tween-20 sebanyak 4 kali. Anti-Progesteron (Antibodi primer) 

dilarutkan ke dalam blocking buffer BSA 1% dengan seri pengenceran yaitu 1/20, 

1/40, 1/160,  1/320,  dan 1/640, kemudian dimasukkan ke dalam microplate 

masing- masing 50 μl tiap well, kemudian diinkubasi pada suhu 4oC selama 

semalam. Microplate dicuci kembali dengan PBS Tween-20 sebanyak 4 kali, 

Selanjutnya Anti-Rabit IgG berlabel Alkalin fosfatase dilarutkan dalam TBS 

Tween–20 dengan pengenceran 1/ 2500, dimasukkan pada microplate sebanyak 

50μl tiap well, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama satu jam. Microplate 

dicuci dengan PBS-Tween-20 sebanyak empat kali, kemudian substrat p-NPP 

dalam diethanolamine 10% dimasukkan pada microplate masing-masing 

sebanyak 50μl tiap well. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit 



dalam ruang gelap, kemudian ditambahkan NaOH 3M (Stop reaction) sebanyak 

50μl tiap well. Setelah itu diukur titer dengan menggunakan ELISA reader  pada   

panjang   gelombang 405 nm. 

 

3.6.  Variabel Pengamatan 

           Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai absorbansi antibodi 

pada tiap kelompok perlakuan yang diambil mulai bleeding 1- bleeding 10. 

 

3.7.  Analisa Data 

           Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan kurva serta dianalisa 

secara diskriptif. 

 

3.8.  Batasan Istilah 

Adjuvan adalah emulsi minyak dalam air yang digunakan sebagai agen dalam 

injeksi anigen agar dapat direspon oleh sistem imun Antibodi  adalah 

suatu protein yang diproduksi oleh sel imun yang berfungsi untuk 

mengikat dan membuat tidak aktif suatu partikel asing yang disebut 

dengan antigen. 

Antibodi adalah Suatu kelompok protein dari kelas immunoglobulin yang dirpoduksi 

oleh tubuh manusia maupun binatang sebagai reaksi atas suatu antigen yang 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh (baik itu virus, bakteri, ataupun 

protein yang tidak diketahui asalnya). Antibodi dapat menggabungkan diri 

maupun menetralisir antigen, serta merangsang sistem kekebalan tubuh untuk 

memberikan reaksi perlawanan 



Antigen  adalah sebuah zat yang merangsang respon imun, terutama dalam 

menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa protein atau 

polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lainnya, termasuk 

molekul kecil (hapten) yang bergabung dengan protein pembawa. 

Bleeding  adalah suatu metode pengambilan sampel darah pada hewan coba. 

Booster  adalah penguatan atau pengulangan penyuntikan progesteron pada 

hewan coba untuk menambah daya ingat sel imun untuk membentuk 

antibodi. 

Bovine serum Albumin (BSA) adalah protein yang paling banyak dalam sistem 

peredaran darah dan memberikan kontribusi 80% untuk koloid osmotik 

tekanan darah. Serum albumin terutama bertanggung jawab atas 

pemeliharaan pH darah. 

ELISA (enzyme-linked immuno-sorbent assay) adalah suatu teknik deteksi 

hormonal yang menghubungkan spesifitas antibodi dengan kepekaan 

uji enzimatis dengan spektrofotometer biasa atau antigen dilekatkan 

pada enzim 

Imunogen adalah antigen yang dapat menyebabkan respon imun  

Konjugat adalah senyawa yang berfungsi memperbesar molekul antigen agar 

mudah dikenali sistem imun 

Ovulasi adalah peristiwa bertemunya ovum dan sperma setelah fertilisasi 

Progesteron adalah hormon yang berfungsi mempertahankan kebuntingan. 

PGF 2 α adalah hormon yang dapat memacu terjadinya estrus atau birahi pada 

ternak. 



Sel B  adalah limfosit (sel darah putih yang memegang peranan dalam sistem kekebalan 

tubuh) yang berperan besar dalam reaksi kekebalan tubuh. Tubuh manusia 

memiliki berbagai tipe sel-B berbeda, dan setiap tipe memiliki protein 

penerimaan (receptor) yang akan mengikat antigen tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuntikan antigen 

progesteron terhadap reaksi imunitas yang hasilnya berupa antibodi terhadap 

antigen tersebut. Serangkaian kegiatan yang merupakan teknis dari penelitian ini 

meliputi penyiapan emulsi antigen, imunisasi hewan coba, Isolasi serum, 

purifikasi serum, dan analisa serum dengan teknik ELISA. 

 

4.1.  Imunisasi hewan coba 

           Ternak yang digunakan sebagai receptor imunisasi antigen progesteron 

adalah kelinci jantan dengan umur berkisar antara 3-4 bulan. Alasan memilih 

kelinci sebagai media adalah selain pertimbangan ekonomis juga pemeliharaan 

dan pengambilan darah yang relatif mudah. Selain itu, kelinci termasuk mamalia, 

dimana pada semua mamalia terdapat imunoglobulin. Imunoglobulin adalah 

ikatan yang dibentuk oleh antigen dan antibodi (Wassenar dan Mahoney, 2003). 

Kelinci semakin muda maka semakin rentan terhadap penyakit. Oleh sebab itu 

kelinci yang dipilih adalah yang berumur 3-4 bulan, walaupun pada umur tersebut 

kerentanan terhadap penyakit masih ada. Sebagai langkah antisipasi terhadap 

kematian, maka kelinci yang dipakai pada setiap perlakuan adalah 5 ekor. 

Imunisasi kelinci dilakukan pada lemak subkutan dengan pipet tuberculin. 

Antigen yang diimunisasikan adalah progesteron sebagai bahan utamanya. 

Imunisasi dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada hari ke 1, hari ke 14 dan hari ke 

52. Hal ini relevan dengan pernyataan Lorenzo (2009) bahwa antara dua waktu 



penyuntikan antigen harus dipisahkan minimal satu minggu dan penyuntikan 

dilalukan secara subkutan di daerah intramuskular. 

 

4.2.  Isolasi Serum 

           Pengambilan darah dilakukan sekali dalam satu minggu mulai hari ke-21 

sampai pada hari ke-89. Serum kemudian dipisahkan setelah memisah dari plasma 

darah. Hasil serum yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil isolasi serum pada kelinci setelah mendapat injeksi progesteron 
yang dikonjugasi dalam complete Freund’s adjuvan dan incomplete 
Freund’s adjuvan (ml) 

 
Volume serum (ml) Bleeding Kelompok I Kelompok II Kelompok III

1 1,40 ± 0,35 1,56 ± 0,91 1,20 ± 0,42 
2 1,40 ± 0,35 1,08 ± 0,50 1,35 ± 0,57 
3 1,50 ± 0,42 1,32 ± 0,27 0,90 ± 0,42 
4 0,80 ± 0,35 1,20 ± 0,42 1,30 ± 0,14 
5 0,80 ± 0,35 0,84 ± 0,33 1,35 ± 0,21 
6 1,00 ± 0,35 0,64 ± 0,11 1,20 ± 0,14 
7 1,00 ± 0,35 0,75 ± 0,30 1,20 ± 0,14 
8 1,00 ± 0,35 0,84 ± 0,33 1,15 ± 0,07 
9 0,90 ± 0,42 0,84 ± 0,33 0,65 ± 0,07 
10 1,00 ± 0,35 1,20 ± 0,16 0,90 ± 0,42 

 

4.3.  Purifikasi serum 

           Pada prinsipnya purifikasi ini adalah untuk memisahkan berbagai jenis 

garam dan protein yang berukuran kecil, yaitu dengan cara melakukan filtering 

pada membran semipermiabel Selovan dan diinkubasi di dalam buffer. Perlakuan 

sentrifuse adalah untuk memisahkan endapan protein (presipitat) dan sisanya 

(supernatant) dengan prinsip perbedaan molekul. Buffer fosphat digunakan untuk 

mempertahankan PH agar tetap konstan, supaya hasilnya juga konstan. Pada tahap 

dialisis, garam yang berlebih di dalam sampel dapat dihilangkan dengan cara 



menempatkan sampel di dalam kantung (membran) dialisis semipermeabel yang 

direndam di dalam larutan buffer. Molekul yang berukuran kecil akan keluar 

melalui membran sedangkan molekul yang besar akan tertahan di dalam 

membrandialisis. Ukuran pori kantung dialisis yang terbuat dari bahan selulosa 

asetat ini berdiameter 1 – 20 nm yang menunjukkan berat molekul minimum yang 

dapat tertahan di dalam membran. 

           Pada penelitian ini purifikasi serum dilakukan serentak setelah semua 

serum terkumpul. Adapun hasilnya seperti yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Hasil purifikasi protein dari serum sampel (µl) pada setiap perlakuan 
 

Volume protein serum (µl) Bleeding Kelompok I Kelompok II Kelompok III
1 20 ± 2 22 ± 3 17 ± 4 
2 22 ± 2 28 ± 3 18 ± 3 
3 23 ± 3 16 ± 2 21 ± 2 
4 12 ± 2 28 ± 4 23 ± 3 
5 24 ± 3 24 ± 2 24 ± 3 
6 23 ± 4 20 ± 2 24 ± 3 
7 21 ± 5 21 ± 2 25 ± 2 
8 16 ± 2 27 ± 4 26 ± 2 
9 27 ± 3 28 ± 5 20 ± 2 
10 21 ± 4 15 ± 4 15 ± 2 

 
Sampel yang telah dipurifikasi kemudian di analisa dengan teknik ELISA 

 

4.4.  Analisa protein antibodi (teknik ELISA) 

           Antibodi yang dihasilkan dapat diukur dengan teknik ELISA. Pada gambar 

dan tabel di bawah ini tertera nilai absorbansi dari ketiga perlakuan. Nilai 

absorbansi adalah nilai yang menunjukkan kemampuan molekul protein antibodi 

untuk menyerap cahaya. Semakin banyak molekulnya, maka semakin banyak pula 

cahaya yang terserap sehingga warna yang ditunjukkan semakin kuat. Nilai 



absorbansi dari ketiga kelompok pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dan 

grafik di bawah ini. 

Tabel 4. Nilai absorbansi ketiga kelompok dengan perlakuan yang berbeda 
 

Nilai Absorbansi Bleeding 
Kelompok I Kelompok II Kelompok III 

1 0,110 0,138 0,132 
2 0,122 0,142 0,130 
3 0,136 0,192 0,135 
4 0,121 0,136 0,125 
5 0,120 0,127 0,123 
6 0,143 0,204 0,155 
7 0,146 0,221 0,147 
8 0,163 0,227 0,144 
9 0,110 0,203 0,118 
10 0,106 0,114 0,107 
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Gambar 8. Nilai absorbansi ketiga kelompok perlakuan 

           Nilai absorbansi yang dihasilkan pada setiap bleeding menunjukkan bahwa 

antigen yang diinjeksikan bersifat imunogenik. Antibodi yang terbentuk 

merupakan hasil dari respon imun humoral. Pada kelompok pertama, nilai 

absorbansinya rendah, puncaknya terletak pada titik 0, 163 pada bleeding ke-8. 

Kelompok dua menunjukkan produksi antibodi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok lain. Pada mulanya produksi antibodi rendah dan kemudian 



meningkat sekitar 3 minggu setelah waktu imunisasi pertama. Pada minggu ke-3 

(bleeding 3) nilai absorbansi antibodi mencapai 0,192. Namun puncak ini hanya 

berlangsung satu minggu dan setelah itu menurun lagi ke posisi basal. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Bellanti (1993) bahwa respon imun primer akan 

mengaktifasi sel B dan kemudian akan memproduksi antibodi untuk menanggapi 

masuknya antigen. Interaksi antigen dan antibodi yang terjadi pada posisi ini 

adalah interaksi primer (Filzahazny, 2008). Setelah menerima imunisasi 

penguatan kedua maka produksi antibodi meningkat dengan pesat, dimulai sekitar 

satu minggu setelah penyuntikan progesteron, sehingga mencapai puncaknya 

selama sekitar 4 minggu, dan baru setelah itu menurun lagi. Nilai absorbansi 

tertinggi adalah pada minggu ke-8 (bleeding 8) adalah mencapai 0,227. Hal ini 

serupa dengan pernyataan (Stura et al., 1987) dimana kadar antibodi progesteron 

dapat ditingkatkan dengan penyuntikan atau imunisasi progesteron. Reaksi antara 

imunoglobulin dengan reseptor progesteron meningkat signifikan setelah 

imunisasi ke dua (Logeat et al., 1981). Pada saat inilah interaksi antigen-antibodi 

mencapai tingkat sekunder. Respon imun sekunder menghasilkan antibodi yang 

lebih banyak dari pada respon imun primer. Antibodi yang dihasilkan oleh respon 

imun sekunder mempunyai daya gabung dan daya lekat pada antigen yang lebih 

tinggi daripada antibodi yang disintesis pada respon imun primer. Tingginya 

antibodi pada kelompok dua memberikan pengetahuan bahwa antigen progesteron 

dapat dikenali oleh sistem imun kelinci yang diberi perlakuan. Sistem imun 

menjadi sangat reaktif karena ukuran molekul antigen progesteron yang masuk 

besar. Penyebab besarnya molekul progesteron adalah senyawa konjugasinya, 

yaitu CFA dan IFA. Hal ini relevan dengan pernyataan Rachmawati (2008) bahwa 



penyuntikan antigen perlu ditambah senyawa konjugasi yang dapat memperbesar 

molekul antigen tersebut sehingga sistem imun dapat mengenalinya dan 

memberikan tanggapan dengan membentuk antibodi. Pernyataan senada juga  

diungkapkan oleh Yayat (2008) bahwa antibodi tidak dapat mengikat steroid yang 

sangat mirip tanpa diikatkan dengan senyawa konjugasi dimana tapak 

konjugasinya terletak distal terhadap gugus fungsional. Adjuvan  terbukti cukup 

efektif dalam fungsinya memperbesar molekul dan menstimulus sistem imun 

untuk menghasilkan antibodi (Anonymousb, 2009). Pencampuran antigen dengan 

adjuvan menghasilkan antibodi terus menerus selama beberapa bulan baik 

antibodi IgM maupun antibodi IgG (Bellanti, 1993). Hal inilah yang menjadi 

dasar bleeding dilakukan selama sepuluh kali yang memakan waktu kurang lebih 

tiga bulan. Tujuannya adalah untuk melihat sampai berapa lama antibodi tetap 

bertahan dalam tubuh sampai menurun pada posisi basal.               

           Adjuvan memiliki tiga cara dalam menstimulus reaksi imun. Pertama 

adalah dengan membentuk sebuah depot antigen di tempat suntikan yang 

mengakibatkan pelepasan berkelanjutan dalam jumlah kecil selama jangka waktu 

yang panjang. Cara kedua adalah membantu menyampaikan antigen ke limpa atau 

kelenjar getah bening di mana antigen yang terperangkap oleh sel dendritik 

folikular akan saling berinteraksi. Akibat interaksi adalah dihasilkannya plasma 

sel yang mensekresi antibodi. Cara ketiga adalah untuk mengaktifkan berbagai 

sel-sel yang terlibat dalam respon imun, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Surfaktan, komponen dari semua emulsi adjuvan, dapat membantu 

menstabilkan emulsi minyak air. Selain itu, bakteri yang terkandung dalam 

adjuvan akan mengaktifkan sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, terutama 



macrophage. Macrophage yang diaktifkan pada gilirannya membantu 

mengaktifkan sel T dan B (Hanly, Bennett, and Artwohl, 2009). 

           Keberadaan antibodi merupakan indikator adanya reaksi imun atas antigen 

yang ditambahakan. Pada kelompok tiga, antibodi yang terbentuk lebih rendah 

dari pada kelompok lain. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Bovine Serum 

Albumin (BSA) dalam emulsi progesteron. BSA merupakan serum yang 

mengandung protein albumin. Albumin inilah yang menyebabkan respon imun 

tidak dapat mengenali antigen progesteron sehingga tidak memproduksi antibodi. 

Albumin dianggap bukanlah benda asing lagi bagi sistem imun karena pada 

kelinci sudah terdapat albumin. Albumin pada mamalia, termasuk kelinci, 

disekresikan oleh hati. Jumlahnya bahkan mencapai 50% dari serum yang terukur. 

Kadar albumin serum ditentukan oleh fungsi laju sintesis, laju degradasi dan 

distribusi antara kompartemen intravaskular dan ektravaskular. Keberadaannya 

dalam tubuh ternak, albumin memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah  

a. Mempertahankan tekanan onkotik plasma agar tidak terjadi asites  

b. Membantu metabolisme dan tranportasi berbagai senyawa endogen dalam 

tubuh  

c. Membantu keseimbangan asam basa karena banyak memiliki anoda 

bermuatan listrik  

d. Antioksidan dengan cara menghambat produksi radikal be- bas eksogen oleh 

leukosit polimorfonuklear  

e. Mempertahankan integritas  



f. Memiliki efek antikoagulan dalam kapasitas kecil melalui banyak gugus 

bermuatan negatif yang dapat mengikat gugus bermuatan positif pada 

antitrombin III (heparin like effect). 

g. Mempertahankan PH  (Hasan dan Indra, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

           Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa injeksi progesteron yang 

dikonjugasikan dengan adjuvan menghasilkan antibodi yang lebih tinggi 

dibandingkan progesteron yang dikonjugasikan dengan BSA.   

 

5.2.  Saran 

           Protein antibodi yang dihasilkan perlu diujikan kembali dengan metode dot 

Blot sebagai perbandingan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam 

penelitian selanjutnya untuk menghasilkan respon yang lebih tinggi serta untuk 

merekayasa atau membuat kit diagnostik deteksi kebuntingan dini. 
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Lampiran 1. Alur kerja purifikasi serum 
 

Biarkan beberapa menit  

SAS 50 % ditambahkan dalam serum dengan volume yang sama  
 
 

 
 

Sentrifuse dengan kecepatan 10000 rpm, 40 C, selam 15 menit 

Supernatan diambil Presipitat dicuci dengan SAS 
50% (10 X volume), diaduk 

Supernatan dibuang Presipitat dilarutkan dalam 
buffer phosphat 0,02 M pH 8 

Didialisis dalam buffer 
phosphat 0,01 M overnight 

Ditambah etanol 96% 
dengan volume yang sama 

Dibiarkan 24 jam 

Etanol dibuang, diangin-anginkan sampai baunya hilang 

Ditambah tris Cl 20% 

Siap di analisa 

 
 
 
 



Lampiran 2. Alur kerja analisa ELISA 
 

Coating antigen 
 Digunakan kadar antigen 1µg/ml, dilarutkan dalam TBS sampai 1 ml 

hingga memiliki kadar 10 1g/ml dan Ag diencerkan dalam coating buffer  
(1:9) 

 Di inkubasi pada suhu 4 0 C, overnight 
 Di cuci dalam PBS tween 3x3 menit 
 Diblock dengan blocking buffer (BSA 1% dalam PBS) 50 µl/well 
 Dicuci dalam 
  PBS tween 3x3 menit 

 
)well/µl50 (Coating antibody primer  

 Diinkubasi selama 2 jam pada suhu ruang 
 Dicuci dalam PBS tween 3x3 menit 

 
dalam TBS) :25001(Coating antibody sekunder  

 Antibody sekunder yang di digunakan Anti Rabbit IgG AP Cojugated 
 Diinkubasi selama 2 jam suhu ruang 
 Dicuci dalam PBS tween 3x3 menit 
 Ditambahkan substrat PNPP dalam Dietanolanin 10% µl/well 

 
dalam ) :25001(Substrat PNPP -antibodi sekunder-antibodi primer-Antigen

TBS 
 Diinkubasi 30 menit suhu ruang 
 Ditambahkan NaOH 3 M (50µl/well) 
 Dibaca dengan ELISA reader pada λ=405 nm, 10-15 menit setelah 

ditambahkan NaOH 
 

) Absorbansiunit(Titer  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3.Nilai absorbansi sampel pada hewan yang diinjeksi dengan CFA-IFA 
dan aquadest (A-CFA-IFA) 

 
Absorbansi Bleeding ke 

1 2 
Rata-rata 

1 0,112 0,108 0,110 
2 0,122 0,122 0,122 
3 0,131 0,141 0,136 
4 0,126 0,116 0,121 
5 0,124 0,116 0,120 
6 0,147 0,139 0,143 
7 0,146 0,145 0,146 
8 0,156 0,169 0,163 
9 0,11 0,109 0,110 
10 0,106 0,105 0,106 
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Lampiran 4. Nilai absorbansi sampel pada hewan yang diinjeksi dengan 
progesteron dan CFA-IFA (P-CFA-IFA) 

Absorbansi Bleeding ke 
1 2 

Rata-rata 

1 0,138 0,138 0,138 
2 0,149 0,136 0,142 
3 0,21 0,173 0,192 
4 0,14 0,132 0,136 
5 0,127 0,127 0,127 
6 0,218 0,19 0,204 
7 0,223 0,218 0,221 
8 0,236 0,218 0,227 
9 0,194 0,212 0,203 
10 0,112 0,116 0,114 
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Lampiran 5. Nilai absorbansi sampel pada hewan yang diinjeksi dengan 
progesteron, CFA-IFA dan BSA (P- CFA-IFA -BSA) 
 

Absorbansi Bleeding ke 
1 2 

rata-rata 

1 0,13 0,133 0,132 
2 0,12 0,14 0,130 
3 0,13 0,14 0,135 
4 0,12 0,13 0,125 
5 0,109 0,136 0,123 
6 0,155 0,155 0,155 
7 0,142 0,151 0,147 
8 0,135 0,152 0,144 
9 0,112 0,123 0,118 
10 0,109 0,104 0,107 
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