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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Karakteristik Sapi Friesian Holstein  

Sebagian besar sapi-sapi perah yang ada di Indonesia 
adalah sapi bangsa Friesian Holstein (FH) yang didatangkan 
dari negara-negara Eropa yang memiliki iklim sedang 
(temperate) dengan kisaran suhu termonetral rendah yaitu 13 – 
25oC (Yani dan Porwanto, 2006). Ciri sapi ini diantaranya 
warna hitam belang putih dengan batas yang jelas, kepala 
berbentuk panjang, lebar dan lurus, ekor warna putih, tanduk 
mengarah ke depan dan membengkok ke dalam, temperamen 
untuk sapi betina jinak dan tenang. serta mempunyai produksi 
susu lebih banyak dibanding bangsa sapi lainnya yakni 
mencapai 5.982 kg/laktasi dengan kadar lemak susu 3,7% 
(Gayatri,  Setiadi, Isbandi dan Budiraharjo, 2005) 

Sapi Friesian Holstein (FH) yang berada di Indonesia 
merupakan sapi perah yang berasal dari Eropa. Sapi FH 
memerlukan kondisi lingkungan yang mampu mendukung 
penampilan produktivitas sesuai dengan kemampuan 
produktivitasnya. Kondisi iklim Eropa yang sebagian besar 
beriklim sub tropis dan sedang sangat berbeda dengan kondisi 
Indonesia yang beriklim tropis (Adinata, Sumadi, dan Adiarto, 
2009). 

 
2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Inseminasi 

Buatan 
 Agustina (2001) berpendapat bahwa keberhasilan 
program IB dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efisiensi 
pendeteksian birahi, fertilitas betina, efisiensi inseminator dan 
kesuburan semen. Susilawati (2011) menambahkan bahwa 
keberhasilan IB juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu IB, 
deposisi semen dan fisiologi ternak betina. 
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2.2.1 Keterampilan Inseminator 

Pelaksanaan teknis IB di lapang memerlukan petugas 
yang memiliki keterampilan khusus yang tidak mudah 
dilakukan oleh orang yang tidak dilatih secara khusus. 
Keterampilan teknis dasar yang wajib dimiliki oleh seorang 
petugas teknis IB adalah mampu menginseminasi dan 
selanjutnya secara berjenjang petugas tersebut dapat 
meningkatkan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan tugas 
di lapangan (Anonimous, 2012). Keterampilan inseminator 
dalam teknis IB seperti thawing, deposisi semen dan ketepatan 
waktu IB turut menentukan keberhasilan IB. Proses thawing 
dilakukan dengan air dan disarankan suhu air tersebut 370C 
selama 15 detik, hal ini dimaksudkan mengurangi tingkat 
kematian dari sel sperma karena efek pada proses thawing sama 
dengan pada saat pembekuan (Susilawati, 2011). Thawing 
merupakan pencairan semen kembali dengan cara straw 
dimasukan dalam air bersuhu 370C  selama 30 detik (Arifiantini, 
Yusuf dan Yanti, 2005). 

Deposisi semen pada saat IB umumnya dilakukan di 
dalam cervix (Am-in, Tantasuparuk, Manjarin, Kirkwood dan 
Diplomate, 2011). Nalley, Handarini, Arifiantini, Yusuf, 
Purwantara dan Semiadi (2011) berpendapat, bahwa semakin 
dekat deposisi semen dengan tempat fertilisasi, semakin tinggi 
daya fertilitas dan angka kelahirannya, sehingga jika deposisi 
semen dilakukan lebih dekat dengan tempat fertilisasi akan 
semakin baik. Penempatan deposisi semen yang ideal tersebut 
tentu memerlukan keterampilan petugas inseminator. Susilawati 
(2011) menambahkan, bahwa ketepatan waktu IB adalah saat 
menjelang ovulasi yaitu apa bila sapi menunjukkan tanda birahi 
pagi hari, maka IB dilakukan sore hari sebaliknya jika tanda 
birahi muncul pada sore hari maka IB dilakukan pada pagi hari. 
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2.2.2 Kualitas Semen Beku 
 Kualitas semen beku merupakan salah satu faktor 
pembatas terhadap keberhasilan program IB pada ternak 
(Tambing, Mozes, Toelihere, Tuty, Yusuf dan Sutama, 2000). 
Semen yang bagus memiliki 50% sel sperma yang hidup setelah 
thawing atau pengenceran semen beku (El-Harairy, Laila, Eid, 
Zeidan, El-Salaam dan El-Kishk 2011). IB bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi reproduksi dan memperbaiki mutu 
genetik ternak sehingga semen yang digunakan harus berasal 
dari pejantan unggul (Madyawati dan Srianto, 2007).  

Parameter kualitas semen yang terpenting adalah 
konsentrasi dan motilitas progresifnya atau total spermatozoa 
yang bergerak kedepan karena hanya spermatozoa yang 
progresif saja yang mampu untuk melakukan fertilisasi. Kualitas 
semen harus tetap terjaga, oleh sebab itu semen beku harus 
selalu terendam di dalam nitrogen cair, sekali saja tidak 
terendam maka spermatozoa beku tidak dapat hidup setelah di 
thawing (Susilawati, 2011).  
 
 2.2.3 Peran Peternak 

Peran peternak merupakan pengetahuan peternak dalam 
mendeteksi  ternak betina yang birahi. Pelaksanaan IB 
membutuhkan deteksi estrus yang tepat Tanda-tanda sapi betina 
birahi adalah gelisah dan terlihat sangat tidak tenang, keluarnya 
lendir dari vulva serta adanya perubahan vulva seperti bengkak 
dan vulva berwarna merah (Yendraliza, Zespin, Udin dan 
Jaswandi, 2012). Pennington (2007) menambahkan bahwa 
siklus berahi pada sapi yang normal 18–24 hari, dengan rataan 
21 hari. Sapi perah yang sedang berahi akan mengangkat 
ekornya dan temperature bagian bawah ekor tersebut hangat. 
Servik mengalami perubahan fisiologi dibawah pengaruh 
hormon estrogen maupun hormon progesteron, perubahan 
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tersebut terlihat pada saat berahi (estrus), adanya sekresi lendir 
dari servik akibat pengaruh konsentrasi hormon estrogen 
(Silaban, Setiatin dan Sutopo, 2012). 

Susilawati (2000) menyatakan, bahwa ketepatan waktu 
IB adalah saat menjelang ovulasi, yaitu kalau pada sapi apabila 
menunjukkan tanda-tanda birahi sore maka pelaksanaan IB pagi 
hari berikutnya. Pelaksanaan IB seyogyanya tidak dilakukan 
pada siang hari, karena lendir servik mengental pada siang hari, 
sedangkan pada pagi, sore maupun malam lendir servik menjadi 
encer, hal tersebut juga berdampak pada keberhasilan IB saat 
siang yang lebih rendah dari pada saat pagi, sore, atau malam. 

 
2.2.4 Fisiologi Reproduksi Ternak Betina 
 Kondisi induk sangat berpengaruh terhadap tingkat 
produktivitas ternak, karena induk yang sehat diharapkan dapat 
menghasilkan keturunan (anak), sehingga pada akhirnya akan 
dapat meningkatkan populasi.  Keadaan tersebut dapat tercapai 
apabila kondisi ternak induk sehat dan tidak ada gangguan 
reproduksi. Permasalahan reproduksi pada hewan betina dapat 
disebabkan oleh adanya (1) kelainan anatomi saluran 
reproduksi, (2) gangguan hormonal dan (3) abnormalitas sel 
telur. Gangguan reproduksi juga dapat diakibatkan oleh infeksi 
penyakit seperti endometritis, brucellosis dan leptospirosis. 
Kelainan anatomi reproduksi pada hewan betina dapat bersifat 
genetik maupun non genetik, ada yang mudah diketahui secara 
klinis dan ada yang sulit untuk dideteksi, sehingga terkadang 
sulit didiagnosa. Kelompok yang sulit didiagnosa diantaranya 
adalah tersumbatnya tuba falopii, adanya adhesio antara 
ovarium dengan bursa ovarium, lingkungan dalam uterus yang 
kurang sesuai serta penurunan fungsí saluran reproduksi 
(Nurhayati, Saptati dan Martindah, 2006). 
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 Hormon yang berhubungan dengan reproduksi 
diantaranya adalah Gonadotrophin Releasing Hormone 
(GnRH). Gonadotrophin Releasing Hormone (GnRH) tidak 
secara langsung mempengaruhi ovarium, namun hormon yang 
dihasilkan hipotalamus ini bekerja menstimulasi sintesis dan 
pelepasan hormon gonadotrophin yaitu Leutinising Hormone 
(LH) dan Follicle Stimulating Hormone (FSH) serta mengontrol 
proses gametogenesis dan steroidogenesis (Jadav, Patel, Kavani 
dan Dhami,  2010). Hormon LH berperan membantu pelepasan 
sel telur dari folikel (ovulasi). Kekurangan hormon LH akan 
menyebabkan Folicel Cystic yaitu folikel yang gagal ovulasi 
dan ukuran folikel lebih besar dari normal (William, Silvia, 
Angela, McGinnis dan Hatler,  2005).  Pemayun, Trilaksana dan 
Mahaputra (2011) menambahkan, bawah hormon lain yang 
berperan dalam reproduksi sapi adalah PGF2α, dimana ada 3 
hormon yang mengatur sekresi hormon PGF2α yaitu oksitosin, 
progesteron dan esrogen.  

 
2.3 Efisensi dan Indeks Reproduksi Sapi Friesian Holstein 

Efisiensi  reproduksi adalah ukuran kemampuan seekor 
sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan yang layak. 
Reproduksi merupakan sifat yang sangat menentukan 
keuntungan usaha peternakan sapi perah. Inefisiensi reproduksi 
dapat menimbulkan berbagai kerugian pada usaha peternakan 
sapi perah seperti: menurunkan produksi susu dan kelahiran 
anak per induk, meningkatkan angka pengafkiran ternak, 
memperlambat perbaikan genetik, meningkatkan biaya 
replacement dan biaya IB  (Niazi,  2003). Parameter yang dapat 
digunakan untuk mengetahui efisiensi reproduksi ada beberapa 
macam. Ngodigha, Etokeren dan Mgbere (2009) berpendapat, 
bahwa efisiensi reproduksi pada sapi yang paling bagus jika 
angka service per conception kecil dan calving interval 
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minimum. Efisiensi reproduksi ini akan sangat berpengaruh 
terhadap produksi susu.  

Daya fertilitas setiap ekor induk, yang memberi 
pengaruh secara langsung terhadap efisiensi reproduksi 
peternakan, diketahui merupakan suatu proses kompleks yang 
melibatkan banyak faktor seperti aspek genetik, fisiologi ternak, 
nutrisi, manajemen, lingkungan pemeliharaan dan iklim. 
Periode waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran 
berikutnya secara praktis banyak dipertimbangkan sebagai salah 
satu parameter untuk mengetahui status dan efisiensi reproduksi 
setiap induk. Tingkat efisiensi reproduksi tersebut dievaluasi 
berdasarkan nilai indeks reproduksi meliputi jarak (waktu) dari 
partus sampai kawin pertama, kawin pertama sampai konsepsi, 
lama kosong, lama bunting dan selang beranak (Anggraeni, 
2011).  
  
2.3.1 Days Open 
  Masa kosong (days open) merupakan salah satu faktor 
penentu produksi susu. Days open adalah jarak waktu beranak 
sampai terjadi kebuntingan atau hari-hari dari setelah beranak 
sampai bunting (Atabany, Purwanto dan Tahormat, 2011). Masa 
kosong merupakan salah satu pengukuran indikator kesuburan 
pada ternak perah dan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya 
musim beranak dan umur sapi (Oseni, Misztal, Tsuruta dan 
Rekaya, 2003). Izquierdo, Campos, Lang, Oaxaca, Suares, 
Jimenez, Jimenez, Betancurt dan Liera (2008) menambahkan, 
bahwa masa kosong dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
patologis, hereditas, penanganan, dan jenis kelamin keturunan, 
dalam hal ini anak jantan mempunyai masa kosong lebih 
singkat. Pirlo, Milflior dan Speroni (2000) berpendapat bahwa 
faktor lain yang menyebabkan penundaan umur kawin pertama 
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adalah berahi yang terlambat, kesalahan dalam deteksi berahi, 
kurangnya bobot badan, dan faktor lingkungan. 

Periode masa kosong sapi perah adalah 85-115 hari 
setelah beranak yang merupakan masa untuk deteksi awal 
kelainan reproduksi dan indikator efisiensi reproduksi(Izquierdo 
et al., 2008). Sapi perah betina yang normal memiliki DO 
adalah 40-60 hari, namun apabila sapi mengalami distokia, 
retensi plasenta, dan sebagainya, sebaiknya perkawinan ditunda 
90-120 hari setelah beranak  (Stevenson,  2001). 

 
2.3.2 Service Per Conception 

Service Per Conception (S/C) adalah banyaknya 
perkawinan atau inseminasi buatan yang dilakukan hingga 
ternak menjadi bunting. Hal ini harus diperhatikan karena 
apabila S/C tinggi akan menyebabkan jarak beranak yang terlalu 
panjang. Penyebab dari tingginya nilai S/C adalah ketepatan 
deteksi estrus oleh peternak, tingkat keahlian inseminator, 
kesehatan reproduksi ternak sendiri yang disebabkan kurangnya 
nutrisi dari pakan sehingga nutrisi yang ada hanya mampu 
digunakan untuk produksi susu (Moran, 2005). 

Nilai S/C bergantung pada tingkat fertilitas semen dan 
kesuburan betina. Semen dengan tingkat fertilitas 70% dapat 
menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan pada tingkat fertilitas 90% 
menghasilkan nilai S/C = 1,1 Betina dengan nilai S/C tinggi 
(repeat breeders) sangat merugikan (Royal et al., 2000). Nilai 
S/C yang normal bekisar antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah 
nilai S/C, maka makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut 
(Jainudeen dan Hafez, 2008). Hartati, Mahardika , Widi dan 
Baliarti (2010) berpendapat, bahwa nilai S/C dapat dihitung 
dengan membandingkan kelahiran pada laktasi pertama dan 
kedua. Nilai S/C pada laktasi pertama yang baik adalah 1,72.  
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2.3.3 Calving Interval 
 Calving Interval merupakan selang beranak sapi betina 
antara satu dengan kelahiran berikutnya. Produktifitas ternak 
sapi ditentukan antara lain oleh jarak beranak, semakin pendek 
jarak beranak , maka makin produktif induk sapi tersebut. 
Faktor yang mempengaruhi lamanya calving interval adalah 
kondisi lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak. Jarak 
beranak (calving interval) induk sapi rata-rata 377 hari 
(Iskandar dan Farizal, 2011). Ajili, Rekik, Gara dan Bouraoui 
(2007) melaporkan bahwa jarak beranak sapi antara 300 hari 
samapi 900 hari. 

Siregar (2003) menerangkan bahwa untuk 
memperpendek jarak beranak pada sapi perah dapat dilakukan 
melalui dua cara yakni sapi perah induk harus dikawinkan 60 
hari setelah beranak dan jumlah perkawinan (S/C) tidak lebih 
dari dua kali. Tetapi kenyataanya dilapang jarak beranak sapi 
perah yang dipelihara sebagian besar peternak masih relatif 
panjang yakni 418–453 hari. 
 
2.4 Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi 
2.4.1 Pemberian Pakan 

Kesuburan reproduksi ternak dipengaruhi oleh nutrisi 
yang diperoleh ternak. Nutrisi sangat berperan dalam siklus 
reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi dapat berakibat buruk 
pada ternak baik dari produksi maupun reproduksinya 
tergantung nutrisi apa yang defisiensi. Kekurangan berbagai 
mineral, asupan vitamin dan ketidakseimbangan energy-protein 
merupakan penyebab utama dari infertil dan kinerja ternak yang 
buruk (Pradhan dan Nakagoshi, 2008). 

 Kebutuhan pakan sapi perah adalah 3% berat badan. 
Sapi perah yang sedang laktasi akan memerlukan protein yang 
lebih tinggi, hal ini dikarenakan sapi terus-menerus 
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mensekresikan protein dalam bentuk susu (Yusuf, 2010). 
Penambahan pakan berupa konsentrat dan hijauan akan 
meningkatkan konsumsi zat-zat gizi yang berdampak terhadap 
peningkatan kemampuan berproduksi susu. Pemberian pakan 
berkualitas akan meningkatkan bobot badan hidup sapi secara  
signifikan, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan 
berkualitas rendah,meningkatkan angka kebuntingan, 
memperpendek jarak beranak (Winugroho dan Widiawati, 
2004). Nilai kandungan nutrisi rumput gajah BK; 17,21%, PK; 
8,86% dan TDN; 46% (Andrianto, 2010). Kandungan nutrisi 
pucuk tebu adalah BK;22,23%, PK;4,96% dan TDN; 66%. 
Kandungan nutrisi ampas tahu adalah BK;74%, PK; 19,45% dan 
TDN; 76% (Widodo, 2012). 

Tatalaksana pemberian pakan mempunyai peran penting 
dalam meningkatkan kemampuan berproduksi susu sapi perah 
induk yang dipelihara oleh peternak. Perbaikan tatalaksana yang 
paling memungkinkan adalah tata laksana pemberian pakan 
berupa frekuensi pemberiannya. Pada umumnya peternak sapi 
perah di Indonesia memberikan pakan kepada sapi perahnya 
hanya dua kali dalam sehari, padahal beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi pemberian pakan 
dapat meningkatkan kemampuan berproduksi susu sapi perah 
(Siregar, 2001). 

 
2.4.2 Nilai Kondisi Tubuh 
 Nilai kondisi tubuh merupakan penilaian secara 
penglihatan terhadap keadaan perototan (muscle) dan lemak 
(fat) yang menutupi kerangka tubuh sapi. Nilai kondisi tubuh 
akan mempengaruhi produksi susu dan penampilan reproduksi 
dari sapi perah betina. Ternak dengan nilai kondisi tubuh kurus 
menunjukkan estrus yang baik namun tidak disertai lonjakan LH 
sehingga tidak terjadi ovulasi (Suharto, Junaidi, Kusumawati 
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dan Widayati, 2008). Taylor dan Field (2004) menyatakan 
bahwa setelah beranak, sapi perah akan mengalami kesulitan 
menyediakan nutrisi untuk produksi susu karena konsumsi 
pakan terbatas, sehingga cadangan lemak tubuh digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan.  

Produksi susu berkaitan erat dengan kondisi tubuh, 
untuk menilai kondisi tubuh dapat menggunakan sistem Body 
Condition Score (BCS) (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 
2008). Diagram sistem BCS menggunakan angka skala 1 – 5 (1 
= sangat kurus, 3 = sedang, dan 5 = sangat gemuk) dan kondisi 
yang baik untuk bibit adalah 2-4 yaitu dalam kondisi berat 
badan yang sedang. Ternak yang terlalu gemuk atau terlalu 
kurus umumnya akan kesulitan dalam bereproduksi (Susilawati, 
2011) 

 
2.4.3 Periode Laktasi 
 Days open yang disarankan adalah 90 hari, hal ini 
bertujuan untuk menjaga agar masa laktasi berjalan 305 hari. 
Masa laktasi dapat diperpanjang dengan tujuan mendapatkan 
produksi susu yang tinggi, akan tetapi total produksi susu 
selama hidup produktif sapi induk akan berkurang, dikarenakan 
penambahan produksi susu relatif rendah selama akhir laktasi. 
Periode laktasi sedikit pengaruhnya terhadap masa kosong dari 
sapi (Anggraeni, Fitriyani, Atabany, Sumantri dan Komala 
2010). Taufik dan Suriyasataphorn (2008) menyatakan bahwa 
periode laktasi berpengaruh pada masa kosong sapi, pada 
periode laktasi pertama masa kosong biasanya lebih singkat. 
 
2.4.4 Iklim 

Hadi dan Ilham (2002) berpendapat, bahwa lingkungan 
seperti suhu udara dan kelembaban berpengaruh pada aktivitas 
reproduksi. Suhu lingkungan yang tinggi terutama pada musim 
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kemarau mengurangi lama periode berahi. Aktivitas birahi tidak 
memberikan sumbangan yang nyata terhadap fertilitas.  

Sapi bangsa Fries Holland (FH) yang didatangkan dari 
negara-negara Eropa yang memiliki iklim sedang (temperate) 
dengan kisaran suhu termonetral rendah (13-25o C). Iklim 
tersebut menyebabkan sapi perah FH sangat peka terhadap  
perubahan suhu tinggi. Sapi FH yang ditempatkan pada lokasi 
yang memiliki suhu tinggi, maka sapi-sapi tersebut akan 
mengalami cekaman panas terus-menerus yang nantinya akan 
berakibat pada produktivitas ternak (Yani dan Porwanto, 2006). 
Suhu dan kelembaban kandang dipengaruhi oleh kecepatan 
udara, radiasi dan kepadatan ternak (Berman, 2005). 

Ada empat unsur iklim mikro yang dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak secara langsung yaitu : 
suhu, kelembaban udara, radiasi, dan kecepatan angin. Interaksi 
keempat unsur iklim mikro tersebut dapat menghasilkan suatu 
indeks dengan pengaruh yang berbeda terhadap ternak. Suhu 
dan kelembaban udara merupakan dua faktor iklim penting yang 
mempengaruhi produktifitas sapi perah, karena dapat 
menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh 
ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi dan 
keseimbangan tingkah laku ternak (Yani dan Porwanto, 2006). 

Pszczola, Aguilar dan Misztal (2009) menyatakan 
bahwa sapi FH di Amerika Serikat mempunyai masa kosong 
terpanjang pada musim semi dan terpendek pada musim gugur. 
Variasi suhu yang tinggi dengan kombinasi kelembaban 
mempengaruhi masa kosong dan kesuburan karena 
menimbulkan kelainan fisiologis, sistem pencernaan, dan 
hormon di dalam darah. 
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2.5 Kegagalan Reproduksi 
Berbagai kondisi kurang menguntungkan akan 

menurunkan fertilitas yang berakibat induk gagal 
mempertahankan kebuntingan. Kegagalan menghasilkan 
kebuntingan merefleksikan sejumlah abnormalitas seperti 
kegagalan ternak mengekspresikan estrus dan ovulasi serta 
abnormalitas siklus estrus itu sendiri. Kegagalan konsepsi dapat 
merefleksikan pula disfungsi hypothalamus, kelenjar pituitary, 
ovarium, uterus ataupun konsepsi tidak berkembang dengan 
baik (Anggraeni, 2011). 

Kegagalan dalam reproduksi ternak tidak hanya 
disebabkan oleh ternaknya, tetapi juga dari manusia. Rudiah 
(2008) berpendapat, bahwa umur ovum itu pendek atau tidak 
dapat hidup lama, oleh karena apabila sebuah ovum telah 
diovulasikan dan tidak terbuahi, maka ovum tersebut mengalami 
kematian sehingga menyebabkan kegagalan fertilisasi. 
Kegagalan reproduksi pada hewan betina dapat digolongkan 
dalam tiga kelompok besar. Yaitu : 

 Kelainan anatomik-fisiologik, karena faktor-faktor 
genetik dan lingkungan, misalnya kelainan bentuk 
saluran betina, ketidakseimbangan atau ketidaklancaran 
produksi dan pelepasan hormon-hormon gonadotropin 
kerana kekurangan makanan atau zat-zat tertentu, 
pengaruh suhu dan musim, cahaya, stress, dan penyakit 
pada umumnya. 

 Kelainan-kelainan patologik dalam bentuk pendarahan 
(terutama endometritis), penimbunan nanah (terutama 
pyometra), dan kelainan- kelainan patologik lainnya 
karena serangan mikroorganisme. 

 Kegagalan reproduksi karena penyakit-penyakit 
kelamin menular khusus terutama brucellosis, 
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trichomoniasis, vibrosis dan leptospirosis yang 
menyebabkan kematian foetus dan abortus. 
 

 


