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 Alat reproduksi betina terletak pada cavum pelvis 
(rongga pinggul). Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-
tulang sacrum, vertebra coccygea ke satu sampai ke 
tiga dan oleh os coxae.  

  



 Os coxae dibentuk olek ilium, sichium, dan pubis. 
Secara anatomi, alat reproduksi betina terdiri dari: 

 

– Gonad (ovarium) 

– Saluran reproduksi:  

   oviduct (tuba fallopi),  

   uterus,  

   cervix dan  

   vagina 

– Alat reproduksi luar: vulva dan clitoris 

 



 



 Struktur dasar organ-organ reproduksi fetus jantan 
dan betina adalah sama sebelum diferensiasi seksual. 
 

 Genitalia terdiri dari dua gonad yang belum 
berdiferensiasi, dua pasang saluran (Wolf dan Müller) 
dan satu sinus urogenitalis.  
 

 Jika zigot jantan maka gonad medulla berkembang 
menjadi testes, bagian korteks rudimenter.  
 
 



 Zigot betina bagian korteks menjadi ovarium  

     bagian medulla rudimenter 

 

 Sinus urogenitalis diapit dari lateral oleh dua bibir 
dan diantaranya terdapat penonjolan kecil (phallus) 

 

 Gonad mengandung unsur-unsur sel yang akan 
berkembang ke arah jantan dan betina. 

 

 



 

 

 

 Diferensiasi tergantung pada genotip dan lingkungan 
luar dan dalam.  

 

 Saluran Müller kemudian tumbuh dan berkembang 
menjadi sistem saluran kelamin betina, sedangkan 
saluran Wolf akan beregresi.  

 

 Sinus urogenitalis membentuk vestibulum. Lipatan-
lipatan pada setiap sisi venus membentuk labia vulva. 

 

 Phallus berkembang menjadi clitoris yang homolog 
dengan penis pada hewan jantan. 

 



• Terletak di dalam 
rongga perut, tidak 
turun seperti halnya 
testes 
 

• Pada semua hewan 
menyusui mempunyai 
sepasang ovarium dan 
mempunyai ukuran 
yang berbeda-beda 
tergantung pada: 
 
 

Gonad (ovarium) 

 

 

– species,  

– umur, dan  

– masa (stadium) reproduksi hewan betina.   

 

 



 Bentuk ovarium tergantung pada  

 golongan hewan: 

 

– Pada golongan hewan yang melahirkan beberapa anak 
dalam satu kebuntingan (Polytocous),  ovariumnya 
berbentuk seperti buah murbei,  

 contoh: babi,  

   anjing, dan  

   kucing 

 



– Pada golongan hewan yang melahirkan satu anak 
dalam satu kebuntingan (Monotocous), ovariumnya 
berbentuk bulat panjang oval,  

 contoh:  

  sapi,  

  kerbau,  

  sedang pada ovarium kuda berbentuk seperti ginjal. 

 

  



 Ovarium digantung/disokong oleh suatu ligamentum 
yang luas (broad ligamentum) yang banyak terdapat 
syarat-syaraf dan pembuluh darah  

 (berfungsi memberi suplai zat-zat makanan yang 
diperlukan oleh ovarium dan saluran reproduksi).  

 

 Ligamentum yang menggantung ovarium disebut 
mesovarium. 

 



Fungsi ovarium: 
 
• Menghasilkan sel telur/ovum 

 
• Kelenjar endokrin: menghasilkan hormon  

– estrogen,  
– progesterone, dan 
– inhibin. 

 
  



 Ovarium terbagi dalam 2 bagian: cortex dan medula. 
Ovarium mempunyai komponen yang strukturnya 
berbeda-beda, mengandung folikel dan corpus luteum 
pada berbagai perkembangannnya dan regresinya.  

  



 Folikel mencapai kematangan melalui tingkatan 
perkembangan folikel-folikel primer, sekunder, tertier dan 
folikel de Graaf (matang). 

 



Ovulasi 
 
 
• Pemecahan folikel de Graaf terjadi sewaktu ovum 

dilepaskan dari ovarium 
 

• Pecahnya folikel de Graaf dimulai dengan retaknya 
dinding-dinding folikel pada bagian stigma, lalu cairan 
folikel keluar 
 

• Bersamaan dengan keluarnya cairan folikel ini ovum 
keluar.  



• Bekas tempat ovum yang masih merah disebut corpus 
haemorrhagicum, setelah itu terbentuk corpus 
luteum.  

 

• Bila terjadi kebuntingan corpus luteum bertahan, tetapi 
bila tidak terjadi kebuntingan corpus luteum akan 
mengalami regresi.  

 

• Corpus luteum menghasilkan hormon progesterone  

 



 

• Terdapat sepasang 
(kiri dan kanan), 
digantung oleh 
ligamentum 
(mesosalpink), 

 

• merupakan saluran 
kecil berkelok-kelok 
membentang dari 
depan ovarium 
berlanjut di tanduk 
uterus.  
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 Merupakan saluran yang menghantarkan sel telur 
(ovum) dari ovarium ke uterus.  

 

 Panjang oviduct  

• pada sapi sekitar 25 cm,  

• 15-20 cm pada kambing dan domba,  

• 15-30 cm pada babi, dan  

• 20-30 cm pada kuda.  

 

 Merupakan tempat terjadinya fertilisasi dan pembelahan 
embrio tahap awal.  

 

 Oviduct terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: Infundibulum, 
ampula dan isthmus. 

 

 



 

Dinding oviduct terdiri atas 3 lapisan 

 

• Membrana serosa 

 lapisan paling besar terdiri dari jaringan ikat 

 

• Membrana muskularis 

 lapisan otot di bawah membrane serosa 

 

• Membrana mucosa 

 lapisan yang membatasi lumen.  



  Fungsi oviduct 

 

• Menerima sel telur yang diovulasikan oleh 
ovarium. 

 

• Transport spermatozoa dari uterus menuju ke 
tempat pembuahan. 

 

• Tempat terjadinya pertemuan antara ovum dan 
spermatozoa (fertilisasi). 



• Tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. 

 

• Memproduksi cairan sebagai medium terjadinya 
pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. 

 

• Transport ovum yang telah dibuahi (zigot) menuju 

uterus  

 



 Uterus digantung oleh ligamentum (mesometrium) 
yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang 
pelvis.   

 

 Uterus merupakan suatu struktur saluran muskuler 
yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah 
dibuahi dan perkembangan zigot.  

 

 Uterus terdiri dari cornu, corpus dan cervix. Proporsi 
relatif masing-masing bagian ini, bentuk dan susunan 
cornu uteri berbeda-beda dari tiap species. 

Uterus  



Uterus Sapi 

Uterine Horn 

Uterine Body 

Cervix 

Vagina Fornix Vagina 

Cervical Rings 

Endometrium 



o Uterus bicornus: cornu uterus sangat panjang 
tetapi corpus sangat pendek.  

 Contoh: pada babi 

 

o Uterus bipartitus: terdapat satu dinding 

penyekat yang memisahkan kedua cornu dan 

corpus uteri cukup panjang.  

  

 Pada sapi dara setiap cornu uteri membentuk 

satu putaran spiral lengkap,  

  

 sedangkan pada sapi-sapi pluripara spiral 

tersebut hanya mencapai setengah putaran.  



o Uterus duplex: terdapat dinding penyekat pada 
cervixnya.  

 Pada tikus, kelinci marmot dan binatang kecil 
lainnya 

 

o Uterus simple: berbentuk seperti buah pir. Pada 
manusia dan primata 

 

  



Tipe Uterus 



 Dinding uterus dibagi tiga lapisan dari dalam ke luar yaitu: 
endometrium, myometrium dan perimetrium.  

 

 



Vagina dan Alat Reproduksi  

Bagian Luar  

 Alat reproduksi bagian luar pada hewan betina adalah 

   vulva dan clitoris.  



Vulva 

 
 Vulva merupakan organ genitalia eksterna, yang terdiri 

dari vestibula dan labia.  

 

 Vestibula merupakan bagian dari saluran kelamin 
betina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi dan 
urinaria.  

 

 Vestibula bergabung dengan vagina pada external 
urethal orifice.  
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 Vulva dapat menjadi tegang karena bertambahnya 
volume darah yang mengalir kedalamnya.  

 

 Labia terdiri atas labia mayora (lipatan luar vulva) dan 
labia minora (lipatan dalam vulva).  

 

 Labia minora homolog dengan preputium pada hewan 
jantan dan tidak menyolok pada hewan ternak.  

 

 Labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan 
jantan. 

 



Clitoris 

 
• Clitoris homolog dengan gland penis pada hewan 

jantan, berlokasi pada sisi ventral, sekitar 1 cm di 
dalam labia.  
 

• Clitoris mengandung erectile tissue sehingga dapat 
berereksi. Juga banyak mengandung ujung syaraf 
perasa, syaraf ini memegang peranan penting pada 
waktu kopulasi.  
 

• Clitoris bereaksi pada hewan yang sedang estrus, 
tetapi hal ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai 
pendeteksi estrus pada kebanyakan species. 
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