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ABSTRACT 
 

SPECIFICATION OF ANTIBODY ANTIPROGESTERON TO 
PREGNANCY DIAGNOSIS IN COWS AT MILK AND SERUM SAMPLES 

 
 This study was carried out in the Laboratory of Sumber Sekar Animal 
Husbandry Faculty Brawijaya University Malang and Laboratory of Biokimia 
Brawijaya University Malang since Desember until Juny, 2009-2010. The aim of 
this study was to evaluate the specification of antibody antiprogesteron with 
progesterone at milk and serum to pregnancy diagnosis in cows. This study were 
using milk and serum from pregnant cows (pregnant 1, 3, 5 and 7 month) and 
serum from non pregnant cows using Dot Blot method. The serum would be 
isolated, then it be assayed using Dot Blot method. The result showed that milk 
and serum of pregnant cows show thicker colour intensity that is purple until 
purple black of this matter identify the existence of tying antibody of 
antiprogesterone with progesterone in sample. Result of Dot Blot serum is non 
pregnant show flimsier colour intensity that is pink, this matter show that not 
tying antibody antiprogesterone with progesterone on sample. Antibody 
antiprogesterone can recognizable specificly progesterone which consist in milk 
and serum with Dot Blot method. Serum and milk can be used to pregnancy 
diagnosis in cows. 
 
Keywords: serum, milk, antibodi antiprogesteron, progesteron, Dot Blot. 
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RINGKASAN  
 

SPESIFIKASI ANTIBODI ANTI PROGESTERON UNTUK 
MENDETEKSI KEBUNTINGAN PADA SAPI MELALUI SAMPEL  AIR 

SUSU DAN SERUM 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada  bulan Desember 2009 – Juni 2010 
dengan perincian sebagai berikut: pengambilan sampel serum dan air susu sapi 
dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang dan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Biokimia 
Universitas Brawijaya Malang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
spesifikasi antibodi anti progesteron yang dihasilkan dari hewan coba kelinci 
terhadap progesteron dalam air susu dan serum untuk mendeteksi kebuntingan 
pada sapi. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Antibodi 
antiprogesteron yang diambil dari kelinci setelah disuntik dengan progesteron, 
serum dari 6 ekor sapi bunting (bunting 1 bln, 3 bln, 5 bln dan 7 bln), air susu dari 
4 ekor sapi bunting (bunting 1 bln dan 5 bln) dan serum dari 10 ekor sapi yang 
dipastikan tidak bunting. Penelitian ini membandingkan tingkat reaktifitas dan 
spesifitas antara antibodi  antiprogesteron dengan progesteron pada serum dan 
serum sapi bunting dan tidak bunting dengan metode Dot Blot. Variabel yang 
diamati dalam penelitian ini adalah intensitas warna reaksi antara progesteron 
yang terkandung dalam air susu dan serum sapi bunting maupun yang tidak 
bunting dengan antibodi anti progesteron. Data dianalisa secara deskriptif 
berdasarkan intensitas warna reaksi antara progesteron yang terkandung dalam air 
susu dan serum sapi bunting maupun yang tidak bunting dengan antibodi anti 
progesteron hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel air susu dan sampel serum 
sudah mencukupi kebutuhan untuk analisa berikutnya yaitu isolasi protein. Hasil 
isolasi protein didapatkan volume tertinggi sebesar 300 µl sedangkan volume 
terendah sebesar 50 µl, ketersediaan volume protein secara kuantitatif sudah 
mencukupi kebutuhan untuk analisa Dot Blot. Hasil Dot Blot sampel serum dan 
sampel air susu sapi bunting menunjukkan intensitas warna yang lebih tebal yaitu 
warna keunguan sampai ungu kehitaman hal ini mengidentifikasikan adanya 
ikatan antara antibodi antiprogesteron dengan progesteron di dalam sampel 
tersebut. Hasil Dot Blot sampel serum sapi tidak bunting menunjukkan intensitas 
warna lebih tipis yaitu warna merah muda, hal ini menandakan bahwa tidak ada 
ikatan antara antibodi antiprogesteron dengan progesteron di dalam sampel 
tersebut. 

Disimpulkan bahwa Antibodi antiprogesteron mampu mengenali secara 
spesifik terhadap progesteron yang terkandung di dalam air susu dan serum sapi 
bunting dengan metode Dot Blot. Sampel serum dan air susu bisa digunakan 
sebagai materi pengujian untuk mendeteksi kebuntingan. Perlu dilakukan 
pengujian pada umur kebuntingan  kurang dari 1 bulan dan perlunya dirancang 
dan diproduksi Kit deteksi birahi dan Kit deteksi kebuntingan yang dapat 
diterapkan di masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Permintaan daging sapi semakin hari semakin meningkat sejalan 

peningkatan jumlah penduduk (1,15%/tahun) dan perbaikan ekonomi 

(peningkatan pendapatan per kapita 4,85 %/tahun). Sedangkan ketersediaan 

daging saat ini baru 73,22 % dari permintaan atau 281. 929 ton (2008), untuk 

kekurangannya sebesar 26,78 % dipenuhi dari impor (Anonimus, 2009d). Bibit 

sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan 

mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan 

daging terutama dalam mendukung swasembada daging sapi 2014. Upaya untuk 

meningkatkan keseimbangan penyediaan dan kebutuhan ternak sangat tergantung 

pada ketersediaan bibit yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan mutu 

dan penyediaan bibit yang memenuhi standar dalam jumlah yang cukup dan 

tersedia secara terus menerus serta harga terjangkau harus diupayakan secara 

berkelanjutan (Anonimus, 2011).  

 Untuk memenuhi standart ketersediaan penyediaan bibit /induk dan 

peningkatan penyediaan daging yang berkualitas sangat tergantung dari 

manajemen pemeliharan sapi. Dalam suatu usaha peternakan maka tingkat 

efisiensi suatu usaha sangat ditentukan empat manajemen utama yaitu (1) 

tercapainya performans reproduksi yang optimal, (2) sistem deteksi birahi yang 

efisien, (3) tingkat efisiensi pemberian pakan, serta (4) manajemen kesehatan 

ternak yang optimal. 



2 

 

 Manajemen reproduksi merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

tingkat keuntungan usaha sapi perah maupun sapi potong (Simersky, 

Swacsynovay and Morris, 2007). Dalam hal ini, keberhasilan deteksi birahi dan 

diagnosis kebuntingan dini merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan efisiensi reproduksi dan selanjutnya akan menentukan tingkat 

keuntungan peternak dalam mengelola usaha peternakan. Kegagalan diagnosis 

kebuntingan sering berakibat terlewatnya ternak yang minta kawin kembali 

setelah dilakukan Inseminasi Buatan (IB), sehingga angka konsepsi menjadi 

rendah. Kegagalan deteksi birahi akan memperpanjang interval beranak yang 

berdampak pada meningkatnya biaya pakan, pemeliharaan, obat-obatan, biaya 

perkandangan, dan sarana yang lain (Suyadi, Hakim dan Juliani, 1993). 

 Kebuntingan merupakan keberhasilan yang sangat penting dari 

pelaksanaan perkawinan, yang diharapkan berlanjut kepada berhasilnya 

melahirkan pedet pada sapi perah maupun sapi potong. Kebuntingan setelah 

pelaksanaan IB maupun kawin alam merupakan indikasi awal keberuntungan bagi 

peternak. Begitu pentingnya arti kebuntingan, maka peternak memerlukan 

perhatian khusus dan tambahan untuk mengamati ternak-ternak yang telah 

dikawinkan apakah terjadi kebuntingan atau tidak. Pelaksanaan diagnosis 

kebuntingan tentu saja memerlukan tambahan biaya produksi serta tenaga dan 

peralatan. Namun keberhasilan dalam kebuntingan dan melahirkan akan 

memperpendek selang beranak dan meningkatkan produksi susu dalam kelompok 

ternak pada sapi perah. Apabila selang beranak dapat diperpendek dengan adanya 

kelahiran, maka biaya pemeliharaan sapi akan lebih efisien, sapi akan segera 

menghasilkan susu dengan produksi tinggi, segera memperoleh pedet serta 



3 

 

menurunkan biaya pakan per selang beranak. Beberapa cara diagnosis 

kebuntingan dapat dilakukan, mulai dari kebuntingan periode awal sampai 

kebuntingan akhir. Kegagalan untuk mencapai selang beranak setiap 12 bulan 

pada sebagian besar sapi yang dipelihara berarti kerugian ekonomis yang besar 

dari sisi produksi susu dan pedet dan induk atau per tahun dari kelompok ternak 

sapi yang dipelihara. Permasalahan yang dihadapi peternak adalah bahwa keadaan 

bunting yang sebenarnya pada sapi-sapi yang telah dikawinkan, tidak segera dapat 

diketahui sebagaimana yang diharapkan, meskipun induk yang telah dikawinkan 

diperkirakan bunting (Suyadi, 2002).  

 Suatu diagnosis kebuntingan secara tepat dan dini sangat penting bagi 

program pemulia-biakan ternak. Kesanggupan untuk menentukan kebuntingan 

secara tepat dan dini perlu dimiliki oleh setiap dokter hewan lapangan atau 

petugas diagnosis kebuntingan. Diagnosis kebuntingan  umumnya dilakukan 

dengan palpasi rektal  dan untuk menjamin akurasinya dilakukan pada 

kebuntingan  hari ke 45 atau 60. Hasil diagnosis kebuntingan ini umumnya 

menunjukkan angka kebuntingan  60% berarti sekitar 40 % dari ternak yang di IB 

berada dalam keadaan tidak bunting. Pada dasarnya kebuntingan dikendalikan 

oleh hormon progesteron, dengan mendeteksi kadar progesteron pada awal 

kebuntingan, maka ternak-ternak yang tidak bunting tersebut dapat diketahui dan 

dapat dikawinkan lagi sehingga kerugian peternak dapat dikurangi. 

 Berdasarkan pengamatan beberapa peneliti menunjukkan bahwa ternak-

ternak yang tidak diamati birahi 3 minggu setelah perkawinan ternyata 15-25 % di 

antaranya tidak bunting. Tersedianya teknik diagnosis kebuntingan yang 

sederhana dan dapat diterapkan di lapangan dengan ketepatan tinggi merupakan 
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aset yang sangat bermanfaat bagi peternak, terutama apabila teknik tersebut 

mampu menentukan apakah ternak tersebut dalam keadaan bunting atau tidak, 

sebelum 3 minggu setelah perkawinan, sehingga untuk ternak yang tidak bunting 

segera dapat dikawinkan tanpa kehilangan waktu satu siklus berahi. 

  Suyadi (2002), menyatakan bahwa hormon steroid progesteron 

mendominasi sebagian besar periode waktu dalam siklus estrus. Hormon ini dapat 

dideteksi mulai dari 3-4 hari setelah terbentuknya korpus luteum, kadar 

progesteron meningkat dari hari kehari sehingga mencapai titik puncak pada hari 

ke-8 dan setelah itu konsentrasinya selalu konstan. Kadar progesteron pada 

sirkulasi darah perifer adalah rendah pada sekitar waktu birahi, sedangkan pada 

awal terbentuknya korpus luteum, kadar hormon ini juga rendah yang disebabkan 

oleh belum berfungsinya sel-sel korpus luteum untuk mensekresi progesteron (sel-

sel korpus luteum masih terlalu muda). Regresi korpus luteum pada sapi 

merupakan kunci yang menentukan siklus berahi. Saat ini diketahui bahwa PGF2α 

yang disekresi oleh endometrium selama  fase luteal, bertanggung jawab untuk 

luteolisis dan mengakibatkan turunnya kadar progesteron dalam darah secara 

drastis, yang dilanjutkan dengan persiapan ovulasi untuk membentuk korpus 

luteum yang baru. 

 Pelaksanaan diagnostik kebuntingan di negara-negara maju dilakukan 

dengan mengukur kadar progesteron baik di laboratorium maupun menggunakan 

kit diagnostik  progesteron (Simersky et al, 2007).  Uji ini relatif mahal maka 

perlu dirancang kit diagnostik progesteron untuk diagnosis kebuntingan dini yang 

sederhana, tersedia atau mudah didapatkan di Indonesia, mudah diaplikasikan, 
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serta dapat dibawa dengan mudah, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap 

tingkat keakuratan terhadap alat tersebut. 

 
1.2       Rumusan Masalah 

 Saat ini diagnosis kebuntingan umumnya dilakukan dengan palpasi 

rektal dan untuk menjamin akurasinya dilakukan pada kebuntingan ke 45- 60 hari, 

selain itu teknik ini membutuhkan ketrampilan yang lebih oleh para petugas 

lapangan. Sehingga perlu dirancang sebuah alat pendeteksi kebuntingan yaitu 

sebuah kit hormonal yang bisa mendiagnosis kebuntingan dini atau lebih awal  

karena sekitar 7-11% sapi mengalami birahi dalam keadaan bunting sehingga jika 

dilakukan perkawinan lagi dengan IB maka kemungkinan sapi mengalami 

abortus. Persoalan yang timbul adalah bagaimana spesifikasi antibodi anti 

progesteron yang dihasilkan dari hewan coba kelinci terhadap progesteron dalam 

air susu dan serum untuk mendeteksi kebuntingan pada sapi.  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi antibodi anti 

progesteron yang dihasilkan dari hewan coba kelinci terhadap progesteron dalam 

air susu dan serum untuk mendeteksi kebuntingan pada sapi. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi 

tentang spesifikasi antibodi anti progesteron yang dihasilkan dari hewan coba 

kelinci terhadap progesteron dalam air susu dan serum untuk mendeteksi 

kebuntingan pada sapi.  

 



6 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Konsentrasi progesteron yang disekresi oleh korpus luteum, selalu 

berubah menurut siklus estrus pada sapi. Konsentrasi ini minimal pada sapi yang 

birahi, namun hal ini akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan korpus luteum 

(Heap, Laing and Walters, 1973). Konsentrasi pogesteron maksimum dicapai pada 

hari ke 10 setelah birahi dan konsentrasinya stabil sampai sekitar 4 hari menjelang 

birahi (Suyadi, 2002). Apabila perkawinan atau inseminasi menghasilkan 

kebuntingan, konsentrasi progesteron akan selalu tinggi, sehingga tingginya 

konsentrasi progesteron antara hari ke 18-21 dapat digunakan sebagai indikasi 

terjadinya kebuntingan (Simersky et al, 2007). Terjadinya kegagalan kebuntingan 

setelah IB sebetulnya dapat dideteksi dengan rendahnya kadar progesteron pada 

hari ke 18 setelah perkawinan, di mana pada saat itu sama sekali tidak dapat 

dideteksi melalui palpasi rektal atau dengan peralatan yang lain.  

 Antibodi adalah subtansi (reaktan) yang berperan serta pada respons 

imun spesifik dan sebuah protein yang diproduksi oleh sebuah sel imun yang 

berfungsi untuk mengikat dan membuat tidak aktif suatu partikel asing yang 

disebut dengan antigen. Antigen progesteron bersifat imunogenik pada kelinci 

sehingga mampu menginduksi terbentuknya antibodi antiprogesteron. Pada 

dasarnya kebuntingan dikendalikan oleh hormon progesteron yang dihasilkan dan 

dirilis ke dalam darah oleh korpus luteum di ovarium. Konsentrasi progesteron 

dalam darah berhubungan erat dengan konsentrasi di dalam air susu, maka 

penelitian ini bermaksud untuk mengetahui spesifikasi antibodi antiprogesteron 

dengan progesteron di dalam air susu dan di dalam serum sapi.  
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1.6 Hipotesis 

 Antibodi anti progesteron spesifik terhadap progesteron yang terkandung 

di dalam sampel air susu dan serum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Tatalaksana Perkawinan 

Penurunan produktivitas dan populasi sapi potong merupakan 

permasalahan pada penanganan reproduksi sapi potong. Penurunan tersebut dapat 

disebabkan oleh faktor manajemen dan perkawinan yang kurang tepat, sehingga 

akan berdampak pada terlambatnya umur beranak pertama, rendahnya angka 

konsepsi serta panjangnya jarak beranak lebih dari 15 bulan. Manajemen 

perkawinan yang tepat merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan guna 

mengantisipasi tingginya kawin berulang dan selang beranak yang panjang, 

utamanya kawin alam cow-calf operation di usaha peternakan rakyat (Peni,  

Pratiwi, Pamungkas dan Affandhy, 2005). 

 Lebih dari 30 tahun teknologi IB diterapkan, telah memberikan kontribusi 

yang cukup nyata pada peternakan sapi (potong dan perah) di Indonesia terutama 

dalam peranannya di bidang upaya perbaikan mutu genetik ternak (Suyadi, 2002). 

 Teknologi IB mempunyai banyak keuntungan bagi usaha peternakan di 

bandingkan dengan perkawinan alam. Beberapa keuntungan dari teknologi 

inseminasi buatan antar lain: memperbaiki mutu genetik, harga terjangkau, kontrol 

penyakit, aman, fleksibel dan manajemen fertilitas (Ball and  Peter, 2004). 

Tatalaksana mengawinkan ternak bertujuan untuk memperbaiki tingkat 

kebuntingan dan persentase kelahiran anak serta perbaikan kualitas ternak. Namun 

kenyataan di lapangan pejantan sering tidak ada saat dibutuhkan untuk mengawini 

betina yang siap kawin. Kalaupun ada kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. 

Upaya menyediakan pejantan terpilih dalam kurun waktu tertentu setiap tahun, 
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diharapkan dapat melayani (mengawini) betina yang birahi.  Penentuan waktu 

kawin disesuaikan dengan ketersediaan pakan dan kegiatan usaha tani seperti saat 

pengolahan lahan dimana ternak sapi digunakan sebagai ternak kerja. Untuk 

memudahkan penentuan waktu dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

(Anonimus, 2008b). 

 

 
 

Gambar 1. Penentuan waktu kawin. 

Penjelasan Gambar 1. : 

1. Garis lingkar berwarna biru tua (pejantan) menunjukkan saat memasukkan 

pejantan atau saat mengawinkan induk sapi atau sapi dara yaitu antara 

bulan Juni – Desember. 

2. Garis lingkar berwarna kuning menunjukkan waktu beranak. Jadi bila sapi 

dikawinkan pada bulan Juni– Desember maka diharapkan anak lahir pada 

bulan Maret – Agustus. 

3. Garis lingkar merah menunjukkan waktu penyapihan yaitu antara bulan 

Agustus – Desember. 



10 

 

4. Dikawinkan pada bulan Juni maka pada saat kebuntingan berumur ± 5 

bulan, ternak masih aman untuk digunakan mengolah lahan (untuk 

membajak) 

Agar setiap induk dapat melahirkan setiap tahun, maka ternak tersebut 

harus bunting dalam 90 hari “post partum”. Birahi pertama “post partum” harus 

sekitar 35 hari, sehingga induk mempunyai kesempatan kawin dua kali sebelum 

bunting (siklus birahi 21 hari). Birahi ini ditentukan oleh hormon LH yang 

dipengaruhi oleh pituitari, sedangkan aktivitas pituitari ditentukan oleh status 

energi tubuh induk (Winugroho, 2002). 

Salah satu faktor keberhasilan IB selama ini sebagai acuan adalah angka 

pelayanan untuk memperoleh satu kebuntingan (service per conception, S/C). 

Service per conception adalah jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh betina 

sampai terjadi kebuntingan Service per conception merupakan salah satu ukuran 

dalam sistem pencatatan yang dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran 

secara umum keberhasilan pelaksanaan suatu program IB (Jaenudeen dan Hafez, 

2000).   

Kondisi reproduksi induk diempat wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta dan Bali) cara perkawinan secara kawin alam maupun IB tampaknya 

lebih dari dua kali kawin sampai ternak tersebut bunting, dengan demikian kondisi 

induk di peternak apabila dipandang dari keabnormalan reproduksinya masih 

dalam batas sehat/normal. Hal ini dikarenakan induk sapi pernah beranak 

sehingga dapat diartikan bahwa induk memiliki aktivitas reproduksi yang normal. 

Namun S/C yang masih tinggi akan sangat mempengaruhi jarak beranak yang 

berkepanjangan (Peni dkk, 2005). 
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 Service per conception yang lebih dari 1,6 kali dan saat mulai 

mengawinkan sapi perah induk yang lebih dari 50 hari setelah beranak akan 

berakibat pada jarak beranak yang lebih panjang dari 365 hari. Tingginya kawin 

berulang baik melalui kawin alam atau IB dan angka kebuntingan < 60% dapat 

menyebabkan panjangnya jarak beranak. Hasil S/C IB dan kawin alam di wilayah 

sentra dan pengembangan adalah sama yaitu tertinggi DIY dan terendah Bali. 

Hasil S/C dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah kualitas pejantan atau 

semen yang diinseminasikan, keahlian inseminator, dan deteksi birahi yang tepat 

(Peni dkk, 2005). 

 
2.2  Pemeriksaan Kebuntingan 

2.2.1  Palpasi Rektal 

Suatu pemeriksaan kebuntingan secara tepat dan dini sangat penting bagi 

program pemulia-biakan ternak. Kesanggupan untuk menentukan kebuntingan 

secara tepat dan dini perlu dimiliki oleh setiap dokter hewan lapangan atau 

petugas pemeriksa kebuntingan. Palpasi rektal terhadap uterus, ovarium dan 

pembuluh darah uterus adalah cara diagnosa kebuntingan yang paling praktis dan 

akurat pada sapi. Orientasi anatomik dan prosedur pemeriksaan yang tepat 

merupakan dasar keberhasilan pemeriksaan kebuntingan secara palpasi rektal. 

Pemeriksaan memakai metode ini dapat dilakukan paling cepat 35 hari sesudah 

inseminasi. Ketepatan di atas 95% dapat diperoleh sesudah 60 hari masa 

kebuntingan (Toelihere, 2006). 

  Toelihere (1979) menyatakan bahwa pemeriksaan kebuntingan dapat 

dilakukan dengan palpasi rektal. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada asimetri, 

fluktuasi dan konsistensi, besar dan lokasi koruna uteri di dalam rongga pelvis 
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atau rongga perut, adanya membran foetus, placentom dan adanya serta 

pergerakan foetus itu sendiri (tabel 1).  

 
Tabel 1. Pemeriksaan kebuntingan pada sapi melalui palpasi rektal. 

Bulan Keterangan 
3 Uterus yang membesar mulai menggantung ke abdomen; 

“fluktuasi”: foetus di dalam cairan membentur telapak tangan atau 
ujung jari bila ditekan; fremitus pada arteria uterine media; “selip 
membran foetus”; placentum yang masih sangat kecil teraba pada 
dinding uterus. 

4 Fremitus pada arterina uterine media; teraba foetus dan 
carunculae. 

5 Os cervinalis externa terletak pada tepian pelvis; kaki-kaki foetus 
dapat teraba di depan dan di bawah tepian pelvis; (foetus dapat 
teraba, tetapi kemudian menurun ke uterus di luar jangkauan). 

6 Foetus di luar jangkauan tangan; foetus terletak di flank kanan; 
placentom dan kaki-kaki foetus dapat teraba apabila terjangkau; 
kelenjar mammae pada sapi dara membesar. 

7 Hypertrophy kelenjar mammae. 
8 Foetus teraba. 
9  Labia vulva membengkak; kelenjar mammae membesar dan 

oedematus; pengeluaran lender mucoid dari vulva. 
Sesudah 
9: dekat 
partus 

Ligamentum sacroischiadicum melunak; apex sacrum beralih 
mengarah ke atas karena pengendoran ligamentum tersebut; 
bagian belakang hewan menurun; pangkal ekor naik; sumbatan 
cervix mencair; cervix mengendor. 

 

 Anonimus (2008c), menyatakan bahwa pemeriksaan kebuntingan secara 

umum dapat diketahui antara lain: 

A. Indikasi Luar Kebuntingan : 

1. Berhentinya gejala birahi  

2. Abdomen membesar pada kebuntingan tua. 

3. Kelenjar air susu sapi dara membesar pada kebuntingan 4-5 bulan, pada sapi 

yang sudah sering melahirkan, perbesaran maupun oedeema kelenjar air susu 

sering tidak jelas antara 1-4 minggu menjelang akhir kebuntingan. 
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4. Kadang-kadang gerakan fetus dapat dipantulkan atau pergerakannya dapat di 

observasi dari luar dinding perut setelah kebuntingan berumur 6 bulan. 

5. Denyut jantung fetus dapat di auskultasi pada daerah legoklapar 6-7 bulan 

sampai akhir masa kebuntingan. 

6. Elektrokardiografi untuk membedakan dengan mumifikasi fetus sesudah 

kebuntingan bulan ke lima. 

B. Indikasi dalam kebuntingan yaitu Uterus biasanya lunak, dapat di tekuk 

dan kendur dengan sedikit ketegangan pada permulaan kebuntingan. Uterus 

benar-benar lemas dan atonik terdapat pada anbirahi sejati dan sista ovaria kronik. 

Sewaktu birahi, jika dirangsang uterus meregang dan berereksi. Pemeriksaan 

kebuntingan secara rektal paling aman mulai 60 hari setelah konsepsi. Indikasi 

yang pasti yaitu: 

1. Palpasi kornua uteri yang membesar berisi cairan plasenta 30-90 hari 

kebuntingan. 

2. Palpasi kantong amnion 30-50 hari kebuntingan 

3. Selip selaput fetal, allantokorion, dengan penjepitan secara luwes 

terhadap uterus di antara ibu jari telunjuk pada kebuntingan muda, 40-

90 hari 

4. Perabaan dan pemantulan kembali fetus di dalam uterus yang 

membesar yang berisi selaput fetus dan cairan plasenta. 

5. Palpasi arteri uterine media yang membesar, berdinding tipis dan 

berdesir (fremitus). 
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2.2.2  Pengujian Hormon  

 Deteksi kebuntingan melalui pengukuran hormon, umumya diteliti melalui 

air susu. Pengukuran kadar progesteron untuk mengetahui kebuntingan 

kemungkinan bisa di pemeriksaan pada hari ke-21 atau bahkan lebih awal (Ball et 

al, 2004). 

 Prosedur yang mudah untuk mendapatkan sampel air air susu dari sapi 

adalah setelah hari ke-21 setelah inseminasi. Jika level progesteron rendah, maka 

dapat di identifikasikan bahwa sapi tidak bunting. Jika level progesteron tinggi, 

sapi tersebut bunting (Ball et al, 2004). 

 Progesteron disekresikan oleh korpus luteum saat 18 dan 24 hari setelah 

dikawinkan dengan cara  kawin alam atau IB adalah indikasi awal untuk 

kebuntingan. Hal ini diujikan pada air air susu atau plasma. Waktu yang optimal 

untuk uji ini adalah 24 hari setelah dikawinkan (Anonimus, 2009e). 

 Pengujian ini pada dasarnya digunakan untuk mengetahui konsentrasi 

progesteron pada air susu yang bisa dilakukan pada hari 21- 24 setelah 

dikawinkan (Gambar 2). Progesteron air susu sama dengan progesteron serum. 

Hal ini penting untuk diketahui karena pengujian tersebut bisa digunakan untuk 

mengetahui kapan waktu diinseminasi dan memperoleh data perkawinan tetapi  

tes ini tidak bisa digunakan pada sembarangan peternakan. Pada kenyataannya 

jika progesteron rendah pada hari ke-21 setelah dikawinkan, maka tidak ada 

kesempatan bahwa sapi dapat bunting. Mengingat bahwa kebuntingan  

dipengaruhi oleh hormon progesteron, jadi tes ini 100% akurat untuk pemeriksaan 

sapi tidak bunting ketika hormon progesteronnya rendah  (Rouge, 2006). 
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Gambar 2. Waktu ideal untuk melakukan tes kebuntingan melalui progesteron air 
susu (Rouge, 2006). 

 
 

Waktu yang ideal untuk melakukan tes kebuntingan melalui air susu dapat 

dilakukan pada hari ke-21. Jika progesteron tinggi pada hari ke-21 maka sapi 

teridentifikasi  bunting. 

 

 

Gambar 3. Jika progesteron rendah pada hari ke-21 setelah dikawinkan sapi tidak 
bunting (Rouge, 2006). 

 

Rouge (2006), walaupun  progesteron tinggi, ada kemungkinan tes ini 

hanya 80% akurat untuk mendeteksi kebuntingan, hal ini disebabkan karena : 



16 

 

� Kemungkinan ada kesalahan dan sapi barangkali dikawinkan tidak 

nyata di daerah panas. Sehingga sapi ini walaupun mempunyai 

progesteron tinggi setelah hari ke 21, belum bunting. 

� Sapi yang memiliki siklus pendek dan panjang dapat menyebabkan alat 

tersebut salah mengartikan. 

 

Gambar 4. Pada grafik di atas kegagalan nyata terjadi jika ternak dikawinkan saat  
tidak birahi (Rouge, 2006). 

 

 Rouge (2006), setelah hari ke-21 progesteron akan tinggi dan 

menunjukkan sapi bunting. Garis biru menunjukkan 2 ng/ml ambang pintu nilai 

positif. 

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

konjugasi letaknya distal terhadap gugus fungsional (Yayat, 2008) 

            
2.3  Perubahan Endrokinologi Kebuntingan 

2.3.1  Korpus Luteum 

Suatu perbedaan penting pada korpus luteum antara ternak yang bunting 

dan yang tidak bunting adalah pada ternak bunting terjadi perpanjangan fungsi 

korpus luteum jauh lebih panjang dibandingkan ternak-ternak bersiklus. Keadaan 

yang unik adalah mengenai supresi prostaglandin pada ternak bunting yang benar-

benar menyimpang dibandingkan dengan ternak bersiklus pada setiap akhir 

periode birahi yang dapat mengakibatkan terjadinya regresi korpus luteum dan 

muncul peride siklus birahi yang baru. Pada ternak bunting kemungkinan terjadi 

perubahan sistem sekresi prostaglandin dari sistem sekresi vaskuler pembuluh 

darah (PGF2α; sistem endokrin) menjadi sistem lumen uterus (PGF2α; eksokrin) 

sehingga tidak terjadi regresi korpus luteum pada ternak bunting (Suyadi, 2002). 

 
2.3.2  Konsentrasi Hormon Progesteron 

 Suyadi (2002), menyatakan konsentrasi progesteron sapi bunting 

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan fase luteal sapi yang tidak bunting. 

Pada sapi, kadar progesteron menjelang pelaksanaan perkawinan tidak berkorelasi 

dengan angka kebuntingan yang dihasilkan. Peningkatan kadar progesteron secara 

nyata terjadi pada hari ke 13 setelah birahi dan seterusnya, yang kemungkinan 

disebabkan adanya singnal luteotropik dari proses elongasi embrio pada periode 

tersebut. Pada sapi, kadar progesteron plasma meningkat seiring dengan 
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perkembangan korpus luteum dan kemudian kadarnya konstan setelah 15-20 hari 

kebuntingan sampai menjelang kelahiran.  

Salisbury and Vandemark (1961) 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 korpus luteum sebelum 200 hari 

masa kebuntingan yang berakibat keguguran. Kadar progesteron di awal 

kebuntingan sedikit lebih tinggi dari pada masa setelahnya. Keadaan ini akan terus 

berlanjut dimana progesteron akan terus menurun kadarnya.  

Hermadi dan Herry (2005) menyatakan bahwa pemeriksaan progesteron 

untuk menentukan status reproduksi sebelum perlakuan reproduksi sangat 

diperlukan sebab dengan palpasi rektal saja untuk meraba struktur yang ada di 

dalam ovarium akan banyak menghadapi kesulitan.  

Konsentrasi progesteron yang disekresi oleh korpus luteum, selalu berubah 

menurut siklus birahi pada sapi. Konsentrasi ini minimal pada sapi yang birahi, 

namun hal ini akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan korpus luteum (Heap 

et al, 1973). Konsentrasi pogesteron maksimum dicapai pada hari ke 10 setelah 

birahi dan konsentrasinya stabil sampai sekitar 4 hari menjelang birahi (Suyadi, 

2002). Apabila perkawinan atau inseminasi menghasilkan kebuntingan, 

konsentrasi progesteron akan selalu tinggi, sehingga tingginya konsentrasi 

progesteron antara hari ke 18-21 dapat digunakan sebagai indikasi terjadinya 

kebuntingan (Simersky et al, 2007). Terjadinya kegagalan kebuntingan setelah IB 

sebetulnya dapat dideteksi dengan rendahnya kadar progesteron pada hari ke 18 
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setelah perkawinan, dimana pada saat itu sama sekali tidak dapat dideteksi melalui 

palpasi rektal atau dengan peralatan yang lain.  

Jika konsentrasi sub-luteal dari progesteron dipertahankan secara buatan, 

maka akan terjadi perpanjangan peran dominasi dan folikel dominan, dan 

perpanjangan ini mungkin dapat mempengaruhi fertilitas pada ternak. Pada suatu 

penelitian, 14% sapi dara yang mendapatkan perpanjangan konsentrasi 

progesteron dalam plasma secara buatan menunjukkan kebuntingan setelah 

dilakukan perkawinan, sedangkan pada sapi yang tidak diberi perlakuan 

kebuntingan tersebut mencapai 73%. Sebab-sebab menurunnya fertilitas akibat 

panjangnya masa hidup folikel dominan belum diketahui sepenuhnya. Jika masa 

hidup folikel dominan (secara normal 9 hari) diperpanjang, maka hal ini dapat 

mempengaruhi kualitas oosit secara negatif. Disisi lain, perpanjangan aktifitas 

folikel dominan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan endokrin dan hal ini 

akan mempengaruhi lingkungan uterus (Suyadi, 2002). 

 
2.4 Pengambilan Darah Ternak 
 

Anonimus (2009f) menyatakan bahwa pengambilan darah (venesectio) 

merupakan salah satu bagian dan keahlian penting yang harus dimiliki bagi 

seorang dokter hewan, berikut adalah beberapa tempat pengambilan darah pada 

beberapa hewan.  

A. Domba . Pengambilan darah dilakukan pada: 

1.  Vena jugularis 

Pembuluh darah ini terletak pada bagian ventrolateral leher. Prosedur 

pengambilan darah adalah sebagai berikut: 

• Rambut disekitar ventral leher bila perlu. 
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• Pembuluh darah dibendung pada 1/3 distal leher 

• Setelah darah terbendung, daerah tersebut diusap dengan kapas yang 

dibasahi alcohol. Tujuannya adalah untuk desinfeksi. 

• Jarum suntik steril ditusukkan dengan sudut 30o kearah atas pada 

pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap keatas. 

• Setelah jarum masuk, dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang 

dibutuhkan. Jika darah tidak terhisap, artinya jarum belum masuk ke 

dalam pembuluh darah. 

2. Vena cephalica antibrachii anterior 

Pembuluh darah ini terletak pada bagian distal anterior kaki depan. Lebih 

mudah dilakukan jika domba direbahkan. Prosedur pengambilan darah adalah 

sebagai berikut: 

• Rambut di sekitar pembuluh darah dicukur bila perlu. 

• Pembuluh darah dibendung pada bagian siku. 

• Setelah darah terbendung, daerah tersebut diusap dengan kapas yang 

dibasahi alkohol. Tujuannya adalah untuk disinfeksi. 

• Jarum suntik steril ditusukkan dengan sudut 30o ke arah atas pada 

pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas. 

• Setelah jarum masuk, dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang 

dibutuhkan. Jika darah tidak terhisap, artinya jarum belum masuk ke 

dalam pembuluh darah. 
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3. Vena saphena magna 

Pembuluh ini terletak pada daerah lateral kaki belakang dan menyilang 

dengan arah cranioventral pada sekitar tendo Achilles. Prosedur pengambilan 

darah adalah sebagai berikut: 

• Rambut di sekitar pembuluh darah dicukur bila perlu. 

• Pembuluh darah dibendung pada bagian proksimal. 

• Setelah darah terbendung, daerah tersebut diusap dengan kapas yang 

dibasahi alkohol. Tujuannya adalah untuk desinfeksi. 

• Jarum suntik steril ditusukkan dengan sudut 30o ke arah atas pada 

pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas. 

• Setelah jarum masuk, dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang 

dibutuhkan. Jika darah tidak terhisap, artinya jarum belum masuk ke 

dalam pembuluh darah. 

4. Vena femoralis 

Pembuluh darah ini terletak pada daerah proksimomedial kaki belakang. 

Pengambilan darah 

pada daerah ini cukup sulit. Lebih mudah jika domba direbahkan. Prosedur 

pengambilan darah adalah sebagai berikut: 

• Rambut di sekitar pembuluh darah dicukur bila perlu. 

• Pembuluh darah dibendung pada bagian proksimal. 

• Setelah darah terbendung, daerah tersebut diusap dengan kapas yang 

dibasahi alkohol. Tujuannya adalah untuk desinfeksi. 

• Jarum suntik steril ditusukkan dengan sudut 30o kea rah atas pada 

pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas. 
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• Setelah jarum masuk, dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang 

dibutuhkan. Jika darah tidak terhisap 

B. Kucing 

            Pengambilan darah dilakukan pada vena cephalica antibrachii 

anterior, vena saphena, dan vena femoralis. Prosedur pengambilan darah 

sama seperti pada domba. Untuk melakukan pengambilan darah, kucing harus 

dihandel kedua kaki dan kepalanya. 

C. Kelinci 

Pengambilan darah pada kelinci dilakukan pada vena auricularis. Jarum 

ditusukkan pada vena yang besar pada daun telinga setelah sebelumnya daerah 

tersebut diusap dengan kapas yang dibasahi dengan alkohol. Vena pada daerah ini 

sangat tipis sehingga mudah terjadi hematom (pendarahan).         

 
2.5       Plasma Darah dan Serum        

Darah terdiri dari sel darah terdiri dari sel darah (eritrosit), sel darah putih 

(leukosit), dan keping darah (trombosit), yang tersuspensi dalam plasma. Plasma 

merupakan komponen cairan dari darah yang mengandung fibrinogen terlarut. 

Setelah aktivasi oleh enzim plasmin, terbentuklah gumpalan fibrin. Sesudah 

gumpalan ini disingkirkan, sisa yang tertinggal disebut serum. Plasma terdiri 

untuk sebagian besar dari air dengan terlarut dalam zat-zat elektrolit dan beberapa 

protein, yakni globulin (alfa-, beta-, gamma-), albumin dan faktor pembekuan 

darah (Anonimus, 2009g). 

Plasma darah merupakan bagian cair darah. Cairan ini didapat dengan 

membuat darah tidak beku dan sel darah tersentrifugasi. Plasma terdiri dari 90% 

air, 7-8% protein, dan di dalam plasma terkandung pula beberapa komponen lain 
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seperti garam-garam, karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karena dinding kapiler 

permiabel bagi air dan elektrolit maka plasma darah selalu ada dalam pertukaran 

zat dengan cairan interstisial. Dalam waktu 1 menit sekitar 70% cairan plasma 

bertukaran dengan cairan interstisial. Serum darah adalah cairan bening yang 

memisah setelah darah dibekukan. Plasma darah berbeda dengan serum darah 

terutama pada serum tidak terdapat faktor pembentukan fibrinogen (Anonimus, 

2009g). 

Serum merupakan komponen yang bukan berupa sel darah, juga bukan 

faktor koagulasi jadi serum adalah plasma darah tanpa fibrinogen. Serum terdiri 

dari semua protein (yang tidak digunakan untuk pembekuan darah) termasuk 

cairan elektrolit, antibodi, antigen, hormon, dan semua substansi exogenous. 

Rumusan umum yaitu: serum = plasma - fibrinogen - protein faktor koagulasi 

(Anonimus, 2010).      

         
 2.6 Antigen 

 Wassenaar (2003) menyatakan bahwa suatu zat yang berikatan pada 

sebuah reseptor di sel imun dan menstimulasinya mensekresi antibodi disebut 

antigen. 

 Antigen yang masuk kedalam tubuh akan berikatan dengan reseptor 

dengan reseptor sel limfosit B. pengikatan tersebut menyebabkan sel limfosit B 

berdeferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian akan membentuk 

antibodi yang mampu berikatan dengan antigen yang merangsang pembentukan 

antibodi itu sendiri, tempat melekatnya antigen pada antibodi disebut variable 

(Filzahazny, 2008). 
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2.7  Antibodi 

 Antibodi adalah sebuah protein yang diproduksi oleh sebuah sel imun 

yang berfungsi untuk mengikat dan membuat tidak aktif sebuah partikel asing 

yang disebut dengan antigen (Wassenaar, 2003).  

 Antibodi merupakan substansi yang diproduksi oleh sistem imun yang 

berupa immunoglobulin sebagai respon terhadap benda asing. Immunoglobulin 

adalah sekelompok glikoprotein yang terdapat dalam serum atau cairan tubuh 

pada hamper semua mamalia. Immunoglobulin termasuk dalam family 

glikoprotein yang mempunyai struktur dasar sama, terdiri dari 82-96% polipeptida 

dan 4-18% karbohidrat. Komponen polipeptida membawa sifat biologik molekul 

antibodi tersebut. Molekul antibodi mempunyai fungsi yaitu mengikat antigen 

secara spesifik (Goldsby, 2000). 

 Ikatan antara antibodi dan antigen sangat spesifik, sehingga jika semua 

bekerja sebagaimana adanya, antibodi tersebut hannya akan mengikat pada 

antigen yang spesifik saja. Bagian molekul antigen yang berikatan dengan 

antibodi disebut epitop (Wassenaar, 2003).  
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2.8       Interaksi antigen antibodi 

 Secara garis besar, interaksi antigen antibodi adalah seperti bagan berikut 

(Filzahazny, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi antigen-antibodi dapat dibagi dalam 3 kategori: (1) primer, (2) 

sekunder, dan (3) tersier. Interaksi primer atau interaksi awal antigen dengan 

antibodi adalah suatu kejadian dasar yang terdiri dari pengikatan molekul antigen 

dengan molekul antibodi. Karena interaksi ini jarang dapat terlihat, deteksi 

biasanya dikerjakan dengan reaksi-reaksi sekunder, yang merupakan alat bantu 

untuk memvisualisasi reaksi, misalnya presipitasi. Reaksi tersier merupakan 

ekspresi biologik dari interaksi antigen-antibodi yang dapat berguna untuk 

merusak (Joseph, 1993). 

 

 

 

Antigen masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, udara, injeksi, 
atau kontak langsung 

Antigen berikatan dengan antibodi 

Histamine keluar dari sel mast dan basofil 

Timbul manifestasi alergi 
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2.9 Isolasi Protein 

Protein merupakan kelompok biomakromolekul yang sangat heterogen, 

ketika berada di luar makhluk hidup atau sel, protein sangat tidak stabil sehingga 

untuk mempertahankan fungsinya, setiap jenis protein membutuhkan kondisi 

tertentu ketika diekstraksi dari normal biological milieu.  Protein yang diekstraksi 

hendaknya dihindarkan dari proteolisis atau dipertahankan aktivitas enzimatiknya. 

Untuk menganalisa protein yang ada di dalam sel tersebut, diperlukan prosedur  

fraksinasi sel yaitu (1) memisahkan sel dari jaringannya, (2) menghancurkan 

membran sel untuk mengambil kandungan sitoplasma  dan  organelnya  serta (3) 

memisahkan organel-organel dan molekul penyusunnya.  Prosedur (1) dan (2) 

dinamakan homogenasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang paling 

sederhana seperti homogeniser atau mortal sampai alat yang paling mutakhir 

seperti pemakaian vibrasi dan sonikasi tergantung pada bahan yang akan 

dihomogenasi. Prosedur (3) dilakukan dengan menggunakan sentrifuse dengan 

kecepatan dan lama sentrifugasi tertentu. Sebagian besar protein merupakan 

molekul yang mudah rusak bila tidak berada pada kondisi fisiologisnya.  Karena 

itu, untuk mempertahankan struktur dan fungsi protein, fraksinasi dilakukan pada 

suhu rendah (0-40oC) dalam buffer dan pH tertentu (tergantung dari jenis protein 

yang akan dianalisa) (Anonimus, 2008a). 

Beberapa teknik analisa protein membutuhkan prosedur isolasi yaitu 

memisahkan protein dari makromolekul yang lain atau memisahkan protein 

dengan sifat tertentu dari protein lain yang tidak diinginkan dalam analisa. Suatu 

teknik isolasi dan identifikasi protein harus mempertimbangkan sifat-sifat fisik, 

kimiawi dan kelistrikan suatu protein sedemikian rupa sehingga konformasi dan 
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aktifitasnya tidak berubah.  Pada tahap awal isolasi, biasanya digunakan metode 

yang memiliki daya pemisah terendah seperti pengendapan dengan amonium 

sulfat.  Pengendapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jumlah dan 

posisi gugus polar, berat molekul, pH dan temperatur larutan (Anonimus, 2008a). 

 

2.10  Teknik Dot Blot 

 Blotting merupakan teknik untuk mentransfer pita protein DNA atau RNA 

dari gel hasil elektroforesis ke matrik membran (biasanya dipakai nitrosellulosa, 

PVDF atau nilon). Matrik inilah yang mengikat molekul transfer (Aulanni’am, 

2005). 

 Metode imunobloting dilakukan untuk identifikasi dan klarifikasi terhadap 

spesifitas protein dengan antibodinya. Metode ini merupakan kelanjutan 

identifikasi protein dengan metode elektroforesis, karena khususnya metode 

western blot (WB) didahului dengan running gel dengan SDS-PAGE yang 

dilanjutkan transfer protein pada membran, yaitu PVDF (Polivinil Diode Fluoride 

maupun Nitrocellulose (NC). Selain metode western blot juga dikenal metode Dot 

Blot. Dot Blotting merupakan suatu metode pengujian yang mudah untuk 

mendeteksi keberadaan antigen. Metode ini lebih cepat karena didahului SDS-

PAGE, melainkan protein yang akan diuji langsung ditotolkan pada membran. 

Sampel berisi antigen ditotolkan pada membran, diuji dengan antibodi hasil 

produksi hewan coba yang telah diimunisasi dengan antigen. Tidak seperti pada 

elektroforesis, Dot Blot hanya memberikan informasi tentang keberadaan antigen, 

tidak untuk menentukan berat molekul. Penampakan hasil Dot Blot yaitu adanya 
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warna ungu pada totolan, dapat diterangkan bahwa antigen mampu mengenali 

antibodinya karena spesifitas yang dimiliki antigen (Aulanni’am, 2005). 

 Takagi (2000), uji Dot Blot hanya memberikan informasi tentang ada 

tidaknya protein dan tidak memberikan informasi tentang besarnya konsentrasi 

dan berat molekul protein tersebut.  

 Metode Dot Blot dikembangkan untuk semikuantitatif pada uji imun untuk 

mendeteksi antigen. Sampel yang mengandung antigen diteteskan pada membran 

yang dilabel dengan antibodi. Dot Blot hanya digunakan untuk mengetahui jenis 

antigen bukan berat molekul protein. Namun estimasi konsentrasi antigen dapat 

diketahui pada blot tersebut, tetapi jarang akurat karena sulit untuk dikatakan 

akurat terhadap warna yang timbul pada blot tersebut (Rantam, 2003). 

 Diagram alir Dot Blot dapat dikemukakan sebagi berikut (Rantam, 2003). 

 

- Dicuci dengan PBS Tween 20  0,05% selama 3 × 3 menit 

- Diinkubasi dalam Anti Rabbit IgG Conjugate AP selama 1 jam 

sambil digoyang 

 

- Dicuci dengan PBS Tween 20 0,05% selama 3 × 3 menit 

- Diinkubasi dengan substrat western blue selama 30 menit 

sambil digoyang (dalam ruangan gelap) 

- Ditambah aquades 

- Membran dikeringkan 

 

Membran + Ag-Antibodi primer 

Membran + Ag-Ab primer- Ab sekunder konjugat AP (conjugated) 

Tidak ada noda berwarna (reaksi -) Ada noda berwarna (reaksi +) 
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Konsentrasi protein dalam sebuah bahan pengujian (misalnya sup kultur) 

dapat diestimasi secara semi kuantitatif menggunakan metode Dot Blot, bilamana 

telah ada antibodi spesifik terhadapnya dan protein telah dipurifikasi (Takagi, 

2000). 

 

 

Gambar 5. Dot Blot menggunakan Konjugat AP dan substrat Western 
Blue. 
 

 Perumal, Lim, Chow, Kishore and Sakharkar (2008), Gambar 6 

menunjukkan adanya kontrol positif dan kontrol negatif untuk membedakan 

antara sampel yang terdapat antibodi atau tidak.  
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Gambar 6. Contoh penggunaan kontrol positif dan negatif untuk mempermudah   
deteksi antibodi (Perumal et al, 2008) 

Gambar 6 merupakan gambar pendeteksian keberadaan enzim pada 

beberapa jenis bakteri yang berbeda, untuk menentukan ada tidaknya suatu enzim 

tersebut diperlukan adanya kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif 

menandakan keberadaan suatu zat yang dideteksi ada dan menunjukkan warna 

blot yang gelap, sedangkan kontrol negatif menandakan tidak adanya zat yang 

dideteksi. 

Pertiwi, Sartono, Sumarno dan  Adi (2009), karakterisasi antibodi anti 

OMP 20 kDa dilakukan dengan metode Dot Blotting. Antibodi primer anti OMP 

20 kDa yang diisolasi dari sputum penderita kultur positif dengan antibodi 

sekunder anti IgA human AP-conjugate dengan kromogen western blue, yang 

memberikan visualisasi  keunguan terhadap keberadaan molekul ini. Pada Dot 

Blotting tampak sebagai gambaran dot  keunguan. Warna dot keunguan yang 

muncul pada membran NC menunjukkan protein OMP 20 kDa diikat oleh 
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antibodi anti OMP 20 kDa. Dot  keunguan pada membran NC menunjukkan 

respons antigen-antibodi spesifik. Besarrnya titer antibodi ditentukan oleh nilai 

pengenceran tertinggi yang masih memiliki konsistensi ketebalan warna dot sama 

atau mendekati pengenceran yang pertama. Warna keunguan yang semakin tipis 

di membran nitroselulosa pada pengenceran tertinggi menandakan titer antibodi 

yang semakin kecil. Hasil pemeriksaan Dot Blot dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil Dot Blot antigen protein OMP BM 20 kDa K. pneumonia dengan 
            menggunakan antibodi primer dari sputum penderita  
            (Pertiwi dkk, 2009) 

 
Gambaran hasil Dot Blot diatas menunjukkan adanya ikatan antigen dan 

antibodi antara supernatan sputum yang diduga terinfeksi K.pneumoniae dengan 

antigen 20 kDa K.pneumoniae. Kwalitas warna dot yang ditampilkan 

menunjukkan seberapa tinggi titer antibodi terhadap antigen yang dicoatingkan 

pada kertas Nitroselulosa. Dot Blot merupakan uji untuk mendeteksi kespesifikan 

reaksi antara antigen dan antibodi. Untuk mendapatkan standard dalam menilai 

hasil dot dalam setiap penelitian, sehingga mendapatkan data yang akurat yaitu 
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berdasarkan tebal tipisnya noda hitam pada membran nitrosellulosa (Pertiwi dkk, 

2009). 

Gradiasi warna menunjukkan adanya variasi konsentrasi antibodi yang 

dideteksi (konsentrasi antibodi semakin tinggi, warna semakin gelap) (Rantam, 

2003). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada  bulan Desember 2009 – Juni 2010 

dengan perincian sebagai berikut: pengambilan sampel serum sapi bunting 

dilakukan pada tanggal 18/12/2009 di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, pengambilan sampel susu dilakukan 

pada tanggal 11/01/2010 di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, pengambilan sampel serum sapi tidak bunting 

dilaksanakan pada tanggal 23/03/2010 di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang, isolasi sampel susu dilaksanakan pada 

tanggal 11/01/2010 di Laboratorium Biokimia Universitas Brawijaya Malang, 

isolasi sampel serum sapi bunting dan serum sapi tidak bunting dilaksanakan pada 

tanggal 14/06/10 di Laboratorium Biokimia Universitas Brawijaya Malang dan uji 

Dot Blot dilaksanakan pada tanggal 17/06/10 dan pada tanggal 30/06/2010 di 

Laboratorium Biokimia Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

� Antibodi antiprogesteron yang diambil dari kelinci setelah disuntik dengan  

progesteron yang sebelumnya telah diuraikan oleh Andi susilo dan Falikul 

anwar (skripsi). 

�  Serum dari 6 ekor sapi bunting (Lampiran 7). 

�  Susu dari 4 ekor sapi bunting (Lampiran 7). 
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�  Serum dari 10 ekor sapi yang dipastikan tidak bunting (Lampiran 7). 

 
3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

pengambilan data secara eksperimental yaitu membandingkan tingkat reaktifitas 

dan spesifitas antara antibodi  antiprogesteron dengan progesteron pada serum dan 

serum sapi bunting dan tidak bunting dengan uji Dot Blot.  

 
3.4 Prosedur Kerja Penelitian  

3.4.1 Pengambilan Sampel Susu  

 Pengambilan sampel susu dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Ternak yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah sapi bunting. Susu hasil pemerahan di ambil sebanyak 10 ml 

menggunakan tabung venoject. Tabung venoject tersebut diberi label kode sapi  

kemudian langsung dibawa menggunakan kotak steroform yang berisi air es yang 

bertujuan untuk menghindari kerusakan dalam perjalanan. Sampel susu disimpan 

dalam refree sebelum di lakukan pengujian. 

 
3.4.2   Koleksi Serum Sapi 

 Pengambilan sampel darah dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Prosedur koleksi sampel serum dari 

ternak sapi yaitu sebagai berikut: darah sapi diambil dari vena jugularis yang 

terletak di leher (Lampiran 9, Gambar 8) dengan menggunakan disposable syringe 

one met 10 ml yang sebelumnya vena jugularis dibasahi dengan alkohol 70%.  

Volume yang diambil sekitar 7 ml sampai 8 ml lalu dimasukkan dalam 

tabung venoject steril dan didiamkan dalam posisi miring ± 45o. Sampel darah 
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tersebut kemudian disimpan dalam refree selama satu malam untuk memisahkan 

plasma darah dengan serum ( Lampiran 9, Gambar 9).  

Serum (Lampiran 9, Gambar 10) yang dihasilkan kemudian diambil 

dengan mikropipet dan dimasukkan dalam eppendorf steril  yang kemudian 

disimpan dalam refree. 

 
3.4.3 Isolasi Serum dan Isolasi Susu 

 Beberapa teknik analisa protein membutuhkan prosedur isolasi yaitu 

memisahkan protein dari makromolekul yang lain atau memisahkan protein 

dengan sifat tertentu dari protein lain yang tidak diinginkan dalam analisa. Pada 

dasarnya metode isolasi serum dan susu adalah sama. Sampel serum atau susu 

ditambah PBST PMSF (Phosphate Buffer Saline-Tween Poly Methyil Sulfonil 

Fluoride) 5x volume sampel yang digunakan. Penambahan PBST PMSF bertujuan 

untuk menghilangkan lemak di dalam sampel karena yang akan diambil hanya 

proteinnya saja. Sampel divortek (Lampiran 10, Gambar 11). selama 10 menit 

agar homogen, sampel selanjutnya disonikasi selama 10 menit yaitu memecah sel 

menggunakan gelombang elektromagnetik (Lampiran 10, Gambar 12). 

 Sampel disentrifuse (Lampiran 10, Gambar 13) dengan kecepatan 6000 

rpm selama 15 menit, perlakuan ini bertujuan untuk memisahkan presipitat 

(endapan) dengan supernatan (cairan). Endapan yang dihasilkan dibuang 

sedangkan cairannya ditambah etanol absolut dengan perbandingan 1:1. 

Penambahan etanol ini bertujuan untuk mengendapkan protein. Selanjutnya 

sampel di diamkan sampai terbentuk endapan dalam pendingin – 20oC selama 

semalam. 
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Sampel di keluarkan dari pendingin kemudian disentrifuse kembali dengan 

kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit untuk kembali memisahkan presipitat 

dengan supernatan. Supernatan dibuang sedangkan presipitat dikering anginkan 

sampai bau etanol hilang (Lampiran 10, Gambar 13). 

Setelah bau etanol hilang, sampel ditambah Tris-Cl dengan perbandingan 

1:1 (Lampiran 10, Gambar 15). Tris CL berperan sebagai buffer untuk melarutkan 

isolat protein sehingga protein yang di isolasi tidak rusak. Sampel disimpan dalam 

freezer dan sampel siap untuk uji selanjutnya yaitu uji Dot Blot. 

 
3.4.4 Uji Spesifikasi Melalui Metode Dot Blot 

 Aplikasi penelitian ini dilakukan dengan teknik Dot Blot melalui preparasi 

sampel air susu dan serum. Sampel (hasil isolasi protein susu dan hasil isolasi 

protein serum) sebagai antigen (Ag), diencerkan dengan PBS Sodium Asida 

(NaN3) 1 % (1:4), kemudian diteteskan pada membran nitrocellulose yang sudah 

dibasahi PBS yang terangkai pada alat Dot Blotter lalu (Lampiran 11, Gambar 16) 

di shaker selama 45 menit. 

 Membran + antigen di blocking dengan PBS skim milk 5 % selama 1 jam. 

Kemudian membran di cuci dengan PBS-Tween 20 0,05 % selama 3 x 3 menit. Di 

inkubasi dalam antibodi anti progesteron sebagai antibodi primer (Ab 1) yang 

telah di encerkan dalam PBS skim milk 1 % (1:200) selama 2 jam sambil 

digoyang atau di shaker (Lampiran 11, Gambar 17).  

 Membran + antigen – antibodi primer di cuci dengan PBS Tween 20 

0,05% selama 3x3 menit. Di inkubasi dalam anti Rabbit IgG Alkalis Phospatase 
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(AP) Conjugated (1:2500) yang telah di encerkan dalam TBS (5 µl + 4995 µl PBS 

steril) (Lampiran 11, Gambar 18) selama 1 jam sambil di goyang. 

Membran + antigen – antibodi primer – antibodi skunder  di cuci 

(Lampiran 11, Gambar 19) lagi dengan PBS-Tween 20 0,05%. Selanjutnya 

membran di inkubasi dalam substrat Western Blue sambil di goyang (dalam ruang 

gelap) selama semalam. Reaksi dihentikan dengan penambahan aquades. 

Membran di keringkan dan di amati ada tidaknya noda berwarna. 

 
3.4.5 Pembacaan Hasil Uji Dot Blot 

 Membran dikeringkan dan diamati ada tidaknya noda berwarna. Adanya 

noda berwarna ungu menandakan adanya spesifikasi antara antibodi anti 

progesteron dengan progesteron. 

 
3.5 Variable Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah intensitas warna reaksi 

antara progesteron yang terkandung dalam susu dan serum sapi bunting maupun 

yang tidak bunting dengan antibodi anti progesteron. 

 
3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif berdasarkan 

intensitas warna reaksi antara progesteron yang terkandung dalam air air susu dan 

serum sapi bunting maupun yang tidak bunting dengan antibodi anti progesteron 

hasil penelitian. Hasil positif apabila terbentuk dot-dot pada membran 

nitrosellulose. Kualitas hasil dilihat berdasarkan gradasi warna yaitu:  

• Terang/tipis berarti tidak ada ikatan antara antigen dengan antibodinya. 
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Gelap/tebal berarti terjadi ikatan antara antigen dengan antibodinya.  

 
3.7 Batasan Istilah 

• Antibodi  dalah sebuah protein yang diproduksi oleh sel imun yang 

berfungsi untuk mengikat dan membuat tidak aktif suatu partikel asing 

yang disebut antigen. 

• 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 proetin-pembawa atau carrier. 

• Spesifisitas adalah kemampuan individu antibodi untuk bereaksi dengan 

hanya satu determinan antigen.  

• Antibodi antiprogesteron adalah antibodi yang dihasilkan dari hewan 

coba kelinci setelah disuntik progesteron.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Koleksi Sampel Air susu  
 Pengambilan sampel air susu pada penelitian ini dilakukan di 

Laboratorium Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Ketersediaan sampel air susu yang didapatkan dari  Laboratorium Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang secara kuantitas sudah 

mencukupi kebutuhan untuk analisa berikutnya. 

4.2  Koleksi Serum 

 Pengambilan darah merupakan salah satu bagian penting yang harus 

diperhatikan karena diperlukan keahlian khusus untuk mendapatkan hasil yang 

baik (Anonymous, 2009). Pengambilan sampel darah saat penelitian dilakukan 

pada vena jugularis yang terletak dileher. Daerah vena jugularis tersebut diusap 

dengan kapas yang sebelumnya dibasahi dengan alkohol, hal ini bertujuan untuk 

desinfeksi. Sebagaimana prinsip prosedur pengambilan darah yang dikemukakan 

oleh Anonymous (2009), pengambilan darah dilakukan pada vena jugularis, 

pembuluh darah ini terletak pada bagian leher ventrolateral leher. Prosedur 

pengambilan darah adalah sebagai berikut: 1) rambut disekitar ventral leher 

dicukur bila perlu, 2) pembuluh darah dibendung 1/3 distal leher, 3) setelah darah 

terbendung, daerah tersebut diusap dengan kapas yang dibasahi alkohol. 

Tujuannya adalah untuk desinfeksi, 4) jarum suntik steril ditusukkan dengan sudut 

300 kearah atas pada pembuluh darah dengan lubang jarum menghadap ke atas, 5) 
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setelah jarum masuk dilakukan aspirasi untuk mengambil darah yang dibutuhkan. 

Jika darah tidak terhisap, artinya jarum belum masuk ke dalam pembuluh darah.  

Kesalahan prosedur pengambilan darah akan  mengakibatkan sapi stress dan 

volume serum yang dihasilkan lebih sedikit. Secara kuantitas volume serum 

(Lampiran 8) yang dihasilkan pada setiap pengambilan darah sudah memenuhi 

untuk digunakan pada uji berikutnya.  

 
4.3 Isolasi Serum dan Air susu 

Di dalam serum dan air susu sapi terdapat berbagai macam protein yang 

sangat kompleks. Serum terdiri dari semua protein (yang tidak digunakan untuk 

pembekuan darah) termasuk cairan elektrolit, antibodi, antigen, hormon, dan 

semua substansi exogenous (Anonymous, 2010). Progesteron merupakan salah 

satu jenis protein yang ada di dalam serum dan air susu apabila ternak tersebut 

bunting.  

Pada dasarnya isolasi protein yaitu memisahkan protein dari 

makromolekul yang lain atau memisahkan protein dengan sifat tertentu dari 

protein lain yang tidak diinginkan dalam analisa. Suatu teknik isolasi dan 

identifikasi protein harus mempertimbangkan sifat-sifat fisik, kimiawi dan 

kelistrikan suatu protein sedemikian rupa sehingga konformasi dan aktifitasnya 

tidak berubah. Oleh karena itu, agar memudahkan dalam analisa maka perlu di 

lakukan isolasi sampel serum dan air susu. Volume protein hasil isolasi serum dan 

air susu selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2, 3, 4. 
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Tabel 2. Volume protein hasil isolasi air susu sapi bunting 

No. Bangsa 
sapi 

Kode 
sapi 

Umur 
(tahun) 

Jenis 
kelamin 

Usia 
kebuntingan 

Volume 
protein (µl) 

1 PFH 0412 4,5 ♀ 5 bulan 300 
2 PFH 11876 4,5 ♀  1 bulan 300 
3 PFH 245 4,5 ♀  1 bulan 300 
4 PFH 2306 4,5 ♀  5 bulan 300 

 

Tabel 3. Volume protein hasil isolasi serum sapi tidak bunting 

No. Bangsa sapi Umur 
(tahun) 

Jenis 
kelamin 

Kondisi 
ternak 

Volume 
protein (µl) 

1 PFH 1 ♂ - 200 
2 PO 2 ♀ - 200 
3 Limousin 2,5 ♀ - 200 
4 PO 4 ♀ - 200 
5 Limousin 9,5 ♀ - 200 
6 Limousin 10 bulan ♀ - 200 
7 Limousin 9,5 ♀  - 75 
8 Limousin 1,5 ♂ - 150 
9 PFH 8 ♀ - 200 
10 Limousin 9,5 ♀ - 150 

 

Tabel 4. Volume protein hasil isolasi serum sapi bunting 

No. Bangsa 
sapi 

Kode 
sapi 

Umur 
(tahun) 

Jenis 
kelamin 

Usia 
kebuntingan 

Volume 
protein 

(µl) 
1 PFH 0878 4,5 ♀ 7 bln 200 
2 PFH 0412 4,5 ♀  5 bln 150 
3 PFH 11876 4 ♀  1 bln 200 
4 PFH 245 4,5 ♀  1 bln 50 
5 PFH 2306 4,5 ♀  5 bln 150 
6 PFH 0844 2 ♀  3 bln 200 

 

Keterangan:  

• ♀: betina * - : tidak bunting  

• ♂: jantan 
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Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa volume tertinggi  dari hasil 

isolasi protein adalah 300 µl sedangkan volume terkecil sebesar 50 µl. Perbedaan 

volume dari hasil isolasi protein kemungkinan disebabkan karena pada saat 

penambahan etanol pada sampel belum sesuai dengan jumlah sampel, di mana 

penambahan etanol harus dengan perbandingan 1:1. Sehingga dengan demikian 

diperlukan ketelitian dan kecermatan serta mengurangi sekecil mungkin kesalahan 

prosedural penelitian. Ketersediaan volume protein berdasarkan Tabel di atas 

secara kuantitas sudah mencukupi kebutuhan untuk analisa berikutnya yakni 

untuk uji Dot Blot. 

 
4.4  Uji Spesifitas Antibodi Anti Progesteron  

 Uji spesifitas adalah uji untuk mengetahui adanya ikatan antara antibodi 

dengan antigen.  Oleh karena itu, bila ingin mengetahui spesifitas antara antigen 

dengan antibodi maka dilakukan pengujian menggunakan metode Dot Blot. 

 
4.4.1   Uji Dot Blot 

 Metode Dot Blot pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah 

ada ikatan antara antibodi anti progesteron dengan progesteron didalam serum dan 

air susu sapi. Uji Dot Blot hanya memberikan informasi tentang ada tidaknya 

protein dan tidak memberikan informasi tentang besarnya konsentrasi dan berat 

molekul protein tersebut (Takagi, 2000). Hasil Dot Blot sampel serum dari sapi 

bunting dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 
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Tabel 5. Hasil Dot Blot sampel serum dari sapi  bunting 

Sampel 
 
 

245  
(B.1 

bulan) 

11876 
(B. 1 

bulan) 

0844    
(B. 3 

bulan) 

2306 
(B.5 

bulan) 

0412       
( B.5 

bulan) 

0878 
(B.7 

bulan) 
 
 

Hasil 
Dot 
Blot 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Tabel di atas menunjukkan keberadaan dot berwarna gelap keunguan. Hal 

ini mengidentifikasikan adanya ikatan antara antibodi anti progesteron dengan 

progesteron di dalam sampel serum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Aulanni’am (2005), metode imunobloting dilakukan untuk identifikasi dan 

klarifikasi terhadap spesifitas protein dengan antibodinya. Forster, Scheller, and 

Bier (2002), progesteron merupakan hormon steroid dan hormon ini di kenal 

dapat menyilangkan membran plasma dan mengikat pada reseptor protein yang 

spesifik di dalam sitosol. Progesteron penting untuk pemeliharaan kebuntingan. 

Konsentrasi progesteron dalam darah dapat digunakan sebagai penanda diagnosis 

kebuntingan dini. 

Penampakan warna ungu menunjukkan bahwa antigen dikenali oleh 

antibodinya yang merupakan komplek dari antigen – antibodi primer – antibodi 

sekunder – yang terlabeli oleh Alkaline Phosphatase (AP) dengan substrat western 

blue. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rantam (2003), untuk memunculkan 

warna maka, harus terjadi ikatan  diantara keempat komponen yakni: antigen, 

antibodi primer, antibodi sekunder, dan enzim conjugate. Sehingga bila 

ditambahkan substrat misalnya comasie blue, maka akan timbul warna. 
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Intensitas warna pada sapi yang bunting 7 bulan lebih kuat dibandingkan 

dengan sapi yang umur kebuntingannya 1 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Dari hasil 

Dot Blot sapi yang bunting 7 bulan menunjukkan warna ungu kehitaman, sapi 

yang bunting umur 5 bulan menunjukkan warna ungu kehitaman tapi tidak terlalu 

pekat, sapi umur 3 bulan menunjukkan warna ungu sedangkan sapi yang bunting 

umur 1 bulan menunjukkan warna ungu muda. Perbedaan intensitas warna 

menunjukkan tinggi rendahnya konsentrasi progesteron yang dihasilkan. Semakin 

kuat intensitas warna, maka semakin tinggi pula konsentrasi progesteron dalam 

serum sapi. Metode Dot Blot ini tidak memberikan informasi tentang besarnya 

konsentrasi protein tetapi hanya memberikan informasi tentang keberadaan 

protein didalam sampel yang ditandai dengan intensitas warna. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Aulanni’am (2005), Dot Blot hanya memberikan informasi 

tentang keberadaan antigen, tidak untuk menentukan berat molekul. 

Progesteron air susu sama dengan progesteron serum. Deteksi kebuntingan 

melalui pengukuran hormon, umumya diteliti melalui air susu. Pengukuran kadar 

progesteron untuk mengetahui kebuntingan kemungkinan bisa didiagnosis pada 

hari ke-21 atau bahkan lebih awal (Ball dkk, 2004). Hasil Dot Blot sampel air 

susu dari sapi bunting dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 

 
Tabel 6. Hasil uji Dot Blot sampel air susu dari sapi  bunting 
 

Sampel 

 

11876 

(B.1 bulan) 

245 

(B.1 bulan) 

2306 

(B.5 bulan) 

0412 

(B.5 bulan) 

Hasil Dot 
Blot 
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 Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa di dalam air susu sapi 

bunting juga mengandung hormon progesteron. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Anonymousd (2009),  progesteron disekresikan oleh korpus luteum saat 18 

dan 24 hari setelah dikawinkan dengan cara  kawin alam atau inseminasi buatan 

adalah indikasi awal untuk kebuntingan. Hal ini di ujikan pada air susu atau 

plasma. 

 Dari Tabel di atas juga terlihat keberadaan warna keunguan pada setiap 

sampel. Hal ini menunjukkan bahwa didalam air susu sapi bunting juga 

mengandung hormon progesteron sehingga teridentifikasi adanya ikatan antara 

antibodi anti progesteron dengan progesteron di dalam sampel air susu. Oleh 

karena itu air susu dapat digunakan sebagai bahan pengujian untuk kebuntingan. 

Bahwa progesteron dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan 

kebuntingan. Hermadi, Herry Agoes (2005) menambahkan bahwa pemeriksaan 

progesteron untuk menentukan status reproduksi sebelum perlakuan reproduksi 

sangat diperlukan sebab dengan palpasi rektal saja untuk meraba struktur yang ada 

di dalam ovarium akan banyak menghadapi kesulitan. 

 Semakin tua umur kebuntingan maka semakin pekat atau kuat juga warna 

yang dihasilkan dari uji Dot Blot tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semakin 

tua umur kebuntingan maka semakin tinggi kandungan hormon progesteron di 

dalam air susu sehingga air susu dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Simersky, dkk (2007), apabila perkawinan 

atau inseminasi menghasilkan kebuntingan, konsentrasi progesteron akan selalu 

tinggi, sehingga tingginya konsentrasi progesteron antara hari ke 18-21 dapat 

digunakan sebagai indikasi terjadinya kebuntingan.  
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 Suyadi (2002), konsentrasi progesteron sapi bunting umumnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan fase luteal sapi yang tidak bunting. Hasil uji Dot Blot 

sampel serum dari sapi tidak bunting selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil uji Dot Blot sampel serum dari sapi  tidak bunting 

No. Bangsa 
sapi 

Umur  Jenis 
kelamin 

Kondisi 
ternak 

Hasil Dot 
Blot 

1 Limousin 2,5 tahun ♀ ≠ B 

 
2 Limousin 9,5 tahun ♀ A ≠ B 

 
3 PFH 8 tahun ♀ ≠ B 

 
4 PO 2 tahun ♀ ≠ B 

 
5 Limousin 1,5 tahun ♂ ≠ B 

 
6 PO 4 tahun ♀ ≠ B 

 
7 Limousin 9,5 tahun ♀ ≠ B 

 
8 Limousin 9,5 tahun ♀ ≠ B 

 
9 Limousin 10 bulan ♀ ≠ B 

 
10 PFH 1 tahun ♂ ≠ B 

 
  

Dari hasil Dot Blot di atas menunjukkan keberadaan dot tipis yakni warna 

merah muda dari masing-masing sampel. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tidak 

adanya ikatan antara antibodi anti progesteron dengan progesteron di dalam 

sampel serum karena kospus luteum sapi yang tidak bunting tidak memproduksi 

hormon progesteron.  

Terjadi perbedaan warna antara hasil Dot Blot sampel dari serum/air susu 

sapi bunting dengan sapi yang tidak bunting. Penampakan warna sampel dari sapi 
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yang tidak bunting lebih pudar dibandingkan dengan sampel sapi yang bunting hal 

ini menunjukkan bahwa antigen tidak dikenali oleh antibodinya yang merupakan 

komplek dari antigen – antibodi primer – antibodi sekunder – yang terlabeli oleh 

Alkaline Phosphatase (AP) dengan substrat western blue. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Antibodi antiprogesteron mampu mengenali secara spesifik terhadap 

progesteron yang terkandung di dalam air susu dan serum sapi bunting 

dengan metode Dot Blot.  

2. Sampel serum dan air susu bisa digunakan sebagai materi pengujian 

untuk mendeteksi kebuntingan. 

 

5.2 Saran 

1. Deteksi kebuntingan pada sapi dengan menggunakan pengukuran 

hormon progesteron yang terkandung didalam air susu dan serum 

disarankan digunakan oleh peternak untuk mendeteksi kebuntingan dini. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk merancang sebuah Kit deteksi 

kebuntingan melalui pengukuran hormon progesteron.  
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Lampiran 1. Skema Kerja Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan sampel air susu dan serum  

 

Isolasi air susu 

Uji spesifitas dengan metode Dot Blot 

Pembacaan hasil uji Dot Blot 
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Lampiran 2. Koleksi Serum 

 
 
 

- Dimasukkan dalam venoject 
- Disimpan dalam refree overnight hingga serum dan 

plasma darah terpisah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darah sapi 

Plasma darah 
dibuang 

Serum dimasukkan dalam eppendof dan 
disimpan dalam refree 
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Lampiran 3. Isolasi Air susu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air susu 

Di tambah PBST PMSF 5x volume 

Di sonikasi 10 menit 

Di sentrifuse 6000 rpm 15 menit 

Endapan 
Supernatan 

Di buang  
Di tambah etanol absolut 1:1 

Di diamkan sampai terbentuk 
endapan dalam pendingin -20oC 

Di sentrifuse 10.000 rpm 15 menit 

Endapan 

Di keringanginkan 

Di tambah Tris CL 

Di vortek 10 menit 
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Lampiran 4. Isolasi Serum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum sapi 

Di tambah PBST PMSF 5x volume 

Di sonikasi 10 menit 

Di sentrifuse 6000 rpm 15 menit 

Endapan Supernatan 

Di buang  Di tambah etanol absolut 1:1 

Di diamkan sampai terbentuk endapan 
dalam pendingin -20oC 

Di sentrifuse 10.000 rpm 15 menit 

Endapan 

Di keringanginkan 

Di tambah Tris CL 

Di vortek 10 menit 
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Lampiran 5. Metode Dot Blot 

  

 

- Diencerkan dalam PBS sodium azida (NaN3) 1% (1:4) 
- Diteteskan pada membran nitroselulosa yang telah dibasahi PBS 

yang terangkai pada alat Dot Blotter 
- Di shaker 45 menit 

 

 

- Diblocking  dengan PBS susu skim milk 5% 1 jam 
- PBS skim milk dibuang 
- Dicuci dengan PBS – tween 20 0,05% selama 3 × 3 menit 
- Di inkubasi dalam antibodi  primer yang telah di encerkan 

dalam PBS skim milk 5% (1:200) selama 2 jam sambil digoyang 
 

 

- Dicuci dengan PBS tween 20 0,05% selama 3 × 3 menit 
- Di inkubasi dalam Anti Rabbit IgG alkaline phospatase (AP) 

conjugated (1:2500) yang telah diencerkan dalam TBS (5 µl + 4995 
µl PBS steril) selama 1 jam sambil digoyang 
 

 

- Dicuci dengan PBS tween 20 0,05 % selama 3 × 3 menit 
- Diinkubasi dalam substrat Western Blue  sambil digoyang 

(dalam ruang gelap) selama semalam 
- Ditambah aquades 
- Membran dikeringkan 

 

 

  

Antigen 20 µl 

Membran + antigen 

Membran + Ag-Ab I 20 µl 

Membran + Ag – Ab I –Ab II (AP conjugated) 

Tidak ada noda berwarna Ada noda berwarna 
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Lampiran 6.  Komposisi Larutan Pada Dot Blot 
  

Nama Larutan Komposisi Bahan Jumlah 
 
 

PBS 500 ml 

KCL 0,1 g 
KH2PO4 0,1 g 
NaCL 4 g 

Na2HPO4. 7H2O 1,08 g 
(berurutan sambil di 

stirrer) 
 

H2O Hingga 500 ml 
PBS-azida PBS 10 ml 

Natrium azida 1 % 5 µl 
PBS skim 5% PBS 2,5 ml 

Non fat milk 5 g 
PBS-T 0,05% PBS 100 ml 

Tween-20 50 µl 
 

TBS 
NaCL 8,7 g 
Tris 1,21 g 

DdH2O 1 L 
HCL pekat Sampai pH 7,4 

Antigen (1:4) antigen 40 µl 
PBS azida 160 µl 

Antibodi primer (1:100) Antibodi primer 10 µl 
PBS-T skim 990 µl 

Antibodi sekunder 
(1:2500) 

Antibodi sekunder AP 
Conjugated. 

0,4 µl 

TBS 999,6 µl 
Substrat Western Blue Western Blue Substrat 

Solution 
1 ml 
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Lampiran 7. Serum Sapi Bunting, Air susu Sapi Bunting dan Serum Sapi Tidak 
Bunting. 

 

A. Kelompok 1 adalah 6 ekor sapi PFH (Peranakan Friesian Holstein) 

bunting dengan perincian sebagai berikut: 

a) Sampel serum  

1. Sapi PFH (0878) bunting ± 7 bulan umur 4,5 tahun. 

2. Sapi PFH (0412) bunting ± 5 bulan umur 4,5 tahun. 

3. Sapi PFH (245) bunting ± 1 bulan umur 4,5 tahun. 

4. Sapi PFH (2306) bunting ± 5 bulan umur 4,5 tahun. 

5. Sapi PFH (11876) bunting ± 1 bulan umur 4,5 tahun. 

6. Sapi PFH (0844) bunting ± 1 bulan umur 2 tahun. 

 

b) Sampel air susu 

1. Sapi PFH (0412) bunting ± 5 bulan umur 4,5 tahun. 

2. Sapi PFH (11876) bunting ± 1 bulan umur 4,5 tahun. 

3. Sapi PFH (245) bunting ± 1 bulan umur 4,5 tahun. 

4. Sapi PFH (2306) bunting ± 5 bulan umur 4,5 tahun. 

  

B. Kelompok II adalah 10 ekor sapi tidak bunting dengan perincian sebagai 

berikut: 

1. Sapi PO betina umur 2 tahun. 

2. Sapi PO betina umur 4 tahun. 

3. Sapi Limousin betina umur 9,5 tahun. 

4. Sapi PFH jantan umur 1 tahun. 

5. Sapi Limousin jantan umur 1,5 tahun. 

6. Sapi PFH betina umur 8 tahun. 

7. Sapi Limousin betina umur 9,5 tahun. 

8. Sapi Limousin betina umur 10 bulan. 

9. Sapi Limousin betina 2,5 tahun. 

10. Sapi Limousin betina umur 9,5 tahun. 
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Lampiran 8. Volume Darah dan Volume Serum Sapi. 
 
 
No. Bangsa 

sapi 
Kode 
sapi 

Umur 
(tahun) 

Jenis 
kelamin 

Usia 
kebuntingan 

Volume 
darah 
(ml) 

Volume 
serum 

(µl) 
1 PFH 0878 4,5 ♀  7 bln 6 3000 
2 PFH 0412 4,5 ♀  5 bln 7 3500 
3 PFH 11876 4 ♀  1 bln 7 3500 
4 PFH 245 4,5 ♀  1 bln 6,5 3500 
5 PFH 2306 4,5 ♀  5 bln 5 2500 
6 PFH 0844 2 ♀  3 bln 5 2000 
7 PFH . 1 ♂ - 6 3000 
8 PO . 2 ♀ - 6 3000 
9 Limousin . 2,5 ♀ - 5 2500 
10 PO . 4 ♀ - 4 2500 
11 Limousin . 9,5 ♀ - 4,1 3000 
12 Limousin . 10 

bulan 
♀ - 6,1 3500 

13 Limousin . 9,5 ♀  - 5,5 3000 
14 Limousin . 1,5 ♂ - 4,3 2000 
15 PFH . 8 ♀ - 6 3000 
16 Limousin . 9,5 ♀ - 7 3500 
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Lampiran 9. Koleksi Serum Sapi 

 

Gambar 8.  Pengambilan darah sapi 

 

 

Gambar 9. serum dan plasma darah yang sudah terpisah di dalam tabung venoject. 

 

Gambar 10. Serum sapi 
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Lampiran 10.  Isolasi serum dan Isolasi air susu 

  

Gambar 11. Sampel divortek 

 

 

Gambar 12. Disonikasi selama 10 menit. 

 

 

Gambar 13. Proses sentrifuse dengan kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. 
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Gambar 14. Sampel dikering anginkan. 

 

 

 

Gambar 15. Penambahan Tris CL. 
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Lampiran 11. Uji Spesifikasi Melalui Metode Dot Blot. 

 

 

Gambar 16. Alat Dot Blotter. 

 

 

Gambar 17. Di shaker selama 45 menit. 
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Gambar 18. Penambahan anti Rabbit IgG Alkalis Phospatase (AP) Conjugated 
(1:2500) yang telah di encerkan dalam TBS (5 µl + 4995 µl PBS 
steril). 

 

 

 

 

Gambar 19. Di cuci dengan PBS-Tween 20 0,05%. 
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