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ACCURACY OF THE USE OF ULTRASONOGRAPHY FOR 
PREGNANCY DETECTION OF GOAT 

 
 

Meilinda Wardani, Suyadi dan Nuryadi 
 
 

ABSTRACT 
 

 The aim of this research was to determine the effectiveness of ultrasound in detecting 
pregnancy, so as to reduce the cost of production using ultrasound. 

Forty-four PE does were naturally mated and thirty-three were mated in AI with 
Boer buck. The “Draminsky Ultrasound Scaner” with 5 MHz probe transducer, andB-mode 
image mode was used to scan the animals. Twenty-five natural-mating goats were diagnosed 
positive pregnant, but only nineteen birth and six goats didn’t and the others (nineteen goats) 
were negative. All of nine AI mating goats that diagnosed positive pregnant were birth, and 
seven of twenty-seven that diagnosed negative were birth. Accuracy, sensitivity and 
specificity of natural mating goats respctively are 0.56, 0.76, 0.73 and for AI mating goats 
are 0.44, 0.56, 1.  

The summary of research are the accuracy and sensitivity of the naturally mated does 
bigger than AI, while the opposite specificity in does naturally mated lower than the AI. The 
use of ultrasound as a diagnostic tool in early pregnancy is considered very efficient for 
large-scale farms that need results fast and accurate diagnosis..  
 
 
Keyword : Pregnant, accuration, ultrasonography 
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UJI AKURASI KEBUNTINGAN PADA KAMBING MENGGUNAKAN 
ULTRASONOGRAPHY 

 
 

Meilinda Wardani, Suyadi dan Nuryadi 
 
 

RINGKASAN 

Lokasi pelaksanaanpenelitian bertempat di peternakan kambing CV. Agriranch 
Karangploso yang berlokasi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten 
Malang. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2012. Penelitian 
menggunakan kambing betina jenis PE yang dikawinkan secara alami sebanyak 44 ekor dan 
yang dikawinkan dengan inseminasi buatan (IB) sebanyak 36 ekor dengan menggunakan 
pejantan dan semen jenis Boer. Lokasi pemeliharaan berada 700 – 850 m dpl, dengan suhu 
rata-rata 26 °C dan kelembaban udara berkisar 74–82%, menggunakan alat USG untuk 
ternak, yaitu “Draminsky Ultrasound Scaner” dengan probe transducer 5 MHz, image mode 
berupa B-mode yang akan di-display pada LCD dengan ukuran 6,4 inch. 

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan teknik study kasus. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari recording yang dilakukan oleh CV. 
Agriranch. 

Hasil pemeriksaan Persentase kebuntingan pada persilangan kambing Boer dan PE 
adalah 42,4%. Tetapi dri hasil tersebut hanya ada 34,9% yang beranak. Artinya, terdapat 
kesalahan diagnosa positif sebayak 7,5% pada pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan juga 
menunjukkan sebanyak 57,4% negatif, tetapi ternyata terdapat 14,9% yang beranak. 
Akurasi, sensitivitas serta spesifisitas untuk kambing yang dikawinkan secara alami secara 
berurutan adalah 0,56; 0,76; 0,73 dan IB masing-masing adalah dan 0,44; 0,56; 1. 

Kesimpulan, akurasi penggunaan USG sebagai alat diagnosa kebuntingan dini pada 
kambing cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kebenaran diagnosa yang 
lebih tinggi daripada kesalahan diagnosanya. Penggunaan USG sebagai alat diagnosis 
kebuntingan secara dini dinilai sangat efisien untuk peternakan skala besar yang 
membutuhkan hasil diagnosa yang cepat dan akurat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha pengembangan peternakan dan peningkatan produksi ternak tidak terlepas 

dari pemilihan bibit, pakan serta penanganan kesehatan. Pemilihan bibit merupakan salah 

satu cara untuk memperbaiki mutu genetik ternak sehingga diharapkan dapat memperbaiki 

produktivitas ternak itu sendiri dan memberikan keuntungan kepada peternaknya. 

Pemeliharaan bertujuan untuk menghasilkan anak sebanyak-banyaknya dengan 

produktivitas dan performa yang baik, sehingga perlu dilakukan manajemen reproduksi 

yang baik pula. Selain pemilihan bibit pejantan dan deteksi birahi pada betina, deteksi 

kebuntingan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen reproduksi. 

Deteksi kebuntingan merupakan satu hal penting yang harus dilakukan peternak 

setelah ternak dikawinkan. Deteksi kebuntingan dini bertujuan agar peternak tahu apa yang 

harus dilakukan, jika ternak tersebut bunting maka ternak tersebut tidak dikawinkan, akan 

tetapi apabila ternak tersebut tidak bunting maka harus dikawinkan kembali. Hal tersebut 

dimaksudkan agar biaya untuk breeding dapat ditekan sehingga dapat membantu 

manajemen ternak secara ekonomis. 

Deteksi kebuntingan yang biasa dilakukan antara lain adalah dengan cara melihat 

ternak secara langsung. Metode ini dianggap kurang efisien karena hanya bisa dilakukan 

setelah kebuntingan mencapai usia tertentu. Selain itu, pemeriksaan hormon juga 

merupakan cara lain untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak. Tetapi metode ini 

memerlukan waktu yang lebih lama. Metode pemeriksaan dengan Ultrasonography (USG) 

dapat mendeteksi secara dini kebuntingan pada ternak serta hanya membutuhkan waktu 

singkat untuk mengetahui hasilnya. 

 Ultrasonografi merupakan alat modern yang memanfaatkan gelombang suara 

sehingga dapat digunakan diluar rectal. Penentuan hasil dari deteksi tersebut dapat dilihat 

dari visualisasi berupa gambar yang ditunjukkan dari monitor. Kambing dinyatakan 

bunting apabila terdapat warna putih yang terlihat jelas diantara warna hitam di layar 

monitor, sedangkan kambing dinyatakan tidak bunting apabila gambar remang-remang 

atau tidak ada bayangan sama sekali. Prinsip interpretasi gambar pada USG berdasarkan 

pada kekuatan atau intensitas  gelombang yang dipantulkan lagi oleh jaringan ke 

transduser. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana akurasi uji kebuntingan 

pada kambing dengan diagnosis USG”? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas USG 

dalam mendeteksi kebuntingan, sehingga dapat menekan biaya produksi. 

 

1.4.  Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

melakukan diagnosa kebuntingan pada kambing. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian 

yang akan datang. 

 

1.5.  Kerangka Pikir 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing hasil persilangan kambing 

Etawah (kambing jenis unggul dari India) dengan kambing Kacang (kambing asli 

Indonesia). Kambing PE dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah 

dipelihara dan merupakan ternak jenis unggul penghasil daging juga susu (Anonim, 2008a). 

Sedangkan kambing Boer merupakan kambing unggul tipe padaging karena 

pertumbuhannya sangat cepat dengan pertambahan bobot tubuh 0,02 – 0,04 kg per hari. 

Kambing ini berasal dari Afrika Selatan (Ted dan Shypley, 2005). 

Kambing Boer jantan yang dikawinkan dengan kambing lokal, baik secara alam 

atau IB, hasil persilangannya (F1) yang memiliki 50% Boer. Keturunan F1 ini akan 

membawa kecenderungan genetik yang kuat dari Boer, dengan peningkatan jumlah daging 

pada karkas lebih banyak dari yang dihasilkan dari anak kambing lokal dengan umur yang 

sama (Ted dan Shypley, 2005). 

Deteksi kebuntingan dini  pada ternak  sangat penting  bagi  sebuah  manajemen 

reproduksi sebagaimana ditinjau dari segi ekonomi. Bagi peternak, mengetahui bahwa 

ternaknya bunting atau tidak mempunyai nilai ekonomis yang perlu dipertimbangkan 

sebagai hal penting bagi manajemen reproduksi yang harus diterapkan (Anonimus, 2011). 
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Ternak yang telah dikawinkan, hal yang pertama kali harus diketahui adalah 

keberhasilan perkawinan. Berhasil atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari 

bunting atau tidaknya ternak yang dikawinkan tersebut. Jika perkawinan tersebut berhasil, 

maka ternak tidak perlu dikawinkan kembali. Tetapi apabila perkawinan tersebut gagal, 

ternak tersebut harus segera dikawinkan kembali agar manajemen produksi dalam suatu 

peternakan menjadi lebih baik sehingga mendapatkan keuntungan optimum secara 

ekonomis. 

Pada peternakan skala besar, pemeriksaan kebuntingan juga perlu memperhatikan 

efisiensi waktu dan tenaga. Penggunaan USG sebagai alat diagnosa kebuntingan 

merupakan pilihan yang tepat, karena hanya memerlukan waktu yang singkat untuk 

mengetahui kebuntingan. Selain itu, diagnosa juga memiliki akurasi yang tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kambing Persilangan Boer x PE 

Domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke 

dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi 

merupakan proses "penjinakan" yang dilakukan terhadap hewan liar. Perbedaannya, 

apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti 

seleksi, pemuliaan (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari organisme 

yang menjadi objeknya (Wikipedia, 2012).  

Ternak kambing merupakan hewan liar yang pertama kali dijinakkan, proses 

penjinakan ini diperkirakan sekitar tahu 9000-7000 sebelum masehi. Seperti hewan ternak 

yang lain, bahwa kambing ini diternakkan untuk tujuan diambil dagingnya (produksi 

daging). Kambing adalah hewan yang kecil, kuat dan mereka merupakan hewan 

pegunungan yang suka hidup di lereng-lereng curam bila dibandingkan dengan sapi 

(Devendra dan Burn, 1994; Eni 2008). 

Domestikasi kambing merupakan domestikasi yang paling awal dilakukan umat 

manusia, setelah domestikasi anjing. Asal mula kambing yang ada sekarang adalah 

kambing liar yang ada di pegunungan yang ada di Asia Barat, Persia, dan sekitarnya. 

Sebagian ahli menduga kambing-kambing yang banyak dibudidayakan saat ini berasal dari 

keturunan kambing hias dari species Capra aegagrus yang hidup di Asia Kecil dan daratan 

Persia, Capra falconeri dari sekitar Pegunungan Himalaya, dan Capra prisca yang hidup 

di sekitar pantai Mediterania (Sodiq dan Abidin, 2007). 

Kambing merupakan ternak ruminan yang termasuk ordo Artiodactyla, sub ordo 

Ruminansia, famili Bovidae, dan salah satu dari genus Capra atau Hemitragus. Bangsa 

kambing dapat dikelompokkan berdasarkan catatan: originalitas, ukuran/bentuk tubuh, 

bentuk dan panjang telinga, fungsi atau tinggi dan dalam badan. Keempat karakter ini telah 

digunakan mengingat berdasarkan hal tersebut itulah secara spesifik mudah dikerjakan 

dalam pengukuran (Eni, 2008) 

Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan dengan sistem seleksi dan dengan 

sistem persilangan. Sistem persilangan dapat digunakan untuk mempercepat usaha 

peningkatan produktivitas kambing dengan berbagai bangsa kambing yang mempunyai 

keunggulan misalnya pada produksi daging atau produksi susu (Susilawati, 2011). 
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Metode persilangan merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan 

produktivitas ternak lokal dengan ternak lain yang diyakini memiliki satu atau beberapa 

sifat unggul tertentu. Persilangan itu sendiri secara teoritis dikatakan sebagai perkawinan 

antara ternak jantan dengan ternak betina dari rumpun yang berbeda. Namun perkawinan 

tersebut bukannya perkawinan yang asal dikawinkan saja, namun harus diartikan sebagai 

persilangan dengan menggunakan sumber daya genetik kambing (rumpun kambing 

tertentu) secara sistematik dengan perencanaan perkawinan untuk menghasilkan anak yang 

spesifik (Subandriyo, 2007) 

2.1.1. Karakteristik Kambing Boer 

Kambing Boer adalah kambing tipe pedaging (meat-goat) yang mempunyai berat 

badan antara 50-120 kg, bagus digunakan untuk memperbaiki mutu kambing lokal agar 

pertambahan berat badannya lebih cepat dan mempunyai berat jual yang baik. Kambing 

Boer berasal dari Afrika Selatan dan telah digunakan untuk memperbaiki produktivitas 

kambing, sehingga menyebar di seluruh dunia (Susilawati, 2011). 

Kambing Boer jantan bertubuh kokoh dan kuat sekali. Pundaknya luas dan ke 

belakang dipenuhi dengan pantat yang berotot. Kambing Boer dapat hidup pada suhu 

lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu sangat dingin (-25°C) hingga sangat panas 

(43°C) dan mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Tahan terhadap 

penyakit. Mereka dapat hidup di kawasan semak belukar, lereng gunung yang berbatu atau 

di padang rumput. Secara alamiah mereka adalah hewan yang suka meramban sehingga 

lebih menyukai daun-daunan, tanaman semak daripada rumput. 

Kambing Boer jantan dapat menjadi hewan yang jinak, terutama jika terus berada 

di sekitar manusia sejak lahir, meskipun ia akan tumbuh dengan berat badan 120 – 150 kg 

pada saat dewasa (umur 2-3 tahun). Mereka suka digaruk dan digosok di bagian belakang 

telinganya, hingga punggung dan sisi perutnya. Mereka dapat mudah ditangani dengan 

memegang tanduknya. Mereka dapat juga dilatih dituntun dengan tali. Namun, sebaiknya 

jangan mendorong bagian depan kepalanya karena mereka akan menjadi agresif. 

Kambing Boer jantan dapat kawin di bulan apa saja sepanjang tahun dan memiliki 

bau yang tajam untuk memikat betina. Seekor pejantan dapat aktif kawin pada umur 7-8 

bulan, tetapi seharusnya satu pejantan tidak mengawini lebih dari 8 – 10 betina sampai 

pejantan itu berumur sekitar satu tahun. Boer jantan dewasa (2 – 3 tahun) dapat mengawini 

30 – 40 betina. Sebaiknya semua pejantan dipisahkan dari betina pada umur 3 bulan agar 
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tidak terjadi perkawinan yang tidak direncanakan. Seekor pejantan dapat mengawini 

hingga selama 7 – 8 tahun (Anonim, 2009). 

 

2.1.2. Karakteristik Kambing PE 

Sodiq dan Abidin (2007) menceritakan bahwa keberadaan kambing PE di Indonesia 

memiliki sejarah yang cukup panjang dibandingkan dengan ternak-ternak lain. Pada 

dekade 1920-an, pemerintah belanda melakukan impor pertama kambing etawa yang lebih 

terkenal dengan sebutan kambing benggala, dari India, dan menitipkannyakepada para 

petani. Sepuluh tahun kemudian, dilakukan kembali impor impor kambing etawah dari 

India dengan pola warna dominan merah cokelat. Tujuannya adalah memanfaatkan limbah 

tanaman perkebunan (yang banyak ditanam penduduk akibat program tanam paksa) 

sebagai hijauan pakan ternak. Perkawinan kambing etawa asal India dan kambing lokal 

secara tidak terkontrol menyebabkan munculnya kambing jenis baru yang dikenal sebagai 

kambing PE. 

Ciri-ciri Kambing PE: telinga panjang dan terkulai, panjang telinga 18–30 cm, 

warna bulu bervariasi dari coklat muda sampai hitam. Bulu kambing PE jantan bagian atas 

leher dan pundak lebih tebal dan agak panjang. Bulu kambing PE betina pada bagian paha 

panjang. Berat badan kambing PE jantan dewasa 40 kg dan betina 35 kg, tinggi pundak 76-

100 cm (Prabowo, 2010). Warna rambut bervariasi coklat muda sampai hitam serta rambut 

pada bagian atas dan bawah leher serta pundak lebih tebal pada yang jantan, sedangkan 

pada betina rambut panjang hanya pada bagian paha (Ludgate, 1989). 

Produksi daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing kacang. 

Bobot badan Kambing PE jantan dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina antara 45 – 70 

kg (Anonim, 2008a) dan bobot lahirnya adalah 2,70 kg untuk jantan dan 2,40 kg untuk 

betina (Munier, 2008). Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari (Anonim, 2008a). 

 

2.2. Perkawinan 

Susilawati (2002) mendefinisikan pubertas pada kambing betina sebagai waktu 

pertama kali menunjukkan tanda-tanda birahi dan mau dikawini. Sedangkan pada jantan 

yang dimaksud pubertas adalah bertama kali dapat mengawini dan ejakulasi yang air 

maninya terdapat spermatozoa yang bergerak. Biasanya dicapai pada umur sekitar 6-7 

bulan. 
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Teknik IB telah diperkenalkan di Indonesia sejak permulaan tahun limapuluhan 

(Toelihere, 1979). Susilawati (2011) menjelaskan bahwa IB lebih dikenal dengan istilah 

kawin suntik, walaupun kedua istilah tersebut sebetulnya tidak tepat seutuhnya dan yang 

lebih tepat adalah perkawinan menggunakan bantuan manusia. Definisi inseminasi buatan 

adalah proses memasukkan semen ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan 

alat yang disebut dengan insemination-gun. 

Inseminasi buatan pada kambing memerlukan beberapa tahap sebelum proses 

inseminasi dapat dilaksanakan yaitu (1) Persiapan peralatan IB, (2) Persiapan betina 

akseptor IB, (3) Proses thawing semen beku dan persiapan insemination-gun dan (4) 

Pelaksanaan inseminasi buatan. 

 

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perkawinan 

Keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah semen, 

ketepataan deteksi birahi, teknik thawing, deposisi semen dan manajemen pemeliharaan 

(Susilawati, 2002). Bahan pengencer semen antara lain adalah tris, asam sitrat, susu skim, 

kuning telur, fruktosa, gliserol dan procaine penisilin. 

Ihsan (2010) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya 

presentase kebuntingan, antara lain adalah : Fertilitas dan kualitas spermatozoa beku yang 

jelek atau rendah, inseminator kurang terampil, peternak kurang terampil mendeteksi 

birahi, pelayanan inseminator yang lamban, kemungkinan terjadi gangguan reproduksi atau 

kesehatan sapi betina. 

Ternak tidak bunting meski sudah di IB dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu peternak dan operator IB, kualitas semen, dan hewan bertina. Operator IB selain 

berperan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan IB, operator juga harus 

berpengalaman dalam penanganan semen dan juga penempatan semen kedalam saluran 

reproduksi betina. Kualitas semen yang baik untuk IB adalah konsentrasinya 25 juta untuk 

semen beku dan juga Post Thawing Motility (PTM) nya 40%, selain itu spermatozoa tidak 

mengalami abnormalitas. Pada dasarnya kegagalan inseminasi buatan adalah adanya 

gangguan pada hewan betinanya baik itu ada kelainan anatomi saluran reproduksi, 

gangguan hormonal, dan juga abnormalitas sel telur. Secara umum kawin berulang akibat 

faktor hewan betina disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kegagalan pembuahan/ 

fertilisasi dan kematian embrio dini.  
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2.4. Kebuntingan 

Kebuntingan merupakan proses keberhasilan perkawinan/ fertilisasi, yaitu 

bertemunya spermatozoa dan sel telur kemudian terbentuk janin dan menempel pada 

kandungan induknya. (Susilawati, 2011) 

 

2.4.1. Perkembangan Uterus 

Uterus adalah struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk penerimaan ovum 

yang telah dibuahi, nutrisi dan perlindungan fetus,dan stadium permulaan ekspulsi fetus 

pada waktu kelahiran. Uterus terdiri dari cornua, corpus,  dan cervix. Pada ruminansia, 

cornua uteri khusus berkembang baik karena disinilah tempat pertumbuhan fetus. Uterus 

umumnya terletak dorsal atau lateral dari vesica urinaria dan dipertautkan ke dorsolateral 

oleh ligamentum lata atau mesometrium. Selama kebuntingan, uterus sangat membesar dan 

tertarik ke depan dan ke bawah dalam cavum abdominalis. 

Uterus memiliki fungsi penting. Sewaktu perkawinan, kerja konstraksi uterus 

mempermudah pengangkutan spermatozoa ke tuba fallopii. Sebelum implantasi, ia 

mengandung cairan uterus yang menjadi medium bersifat suspensi bagi blastocyt, dan 

sesudah implantasi, uterus menjadi tampat pembentukan placenta dan perkembangan fetus. 

Uterus sanggup menjalani perubahan-perubahan besar dalam ukuran, struktur dan 

posisi agar dapat menampung kebutuhan konseptus yang tumbuh. Daya kontraktilitasnya 

menghilang selama kebuntingan sampai menjelang partus, pada waktu dimana ia kembali 

memegang peranan utama dalam pengeluaran fetus. Sesudah partus, uterus kembali ke 

ukuran dan kondisi semula (Ihsan, 2010). 

 

2.4.2. Pertumbuhan Fetus 

Toelihere (1979) menjelaskan, fetus adalah hasil akhir dari suatu proses diferensiasi 

secara teratur yang merubah zygot bersel satu menjadi suatu replika dari jenis hewan yang 

bersangkutan. Diferensiasi adalah proses dimana sel-sel embrional bersegregasi untuk 

membentuk banyak macam sel-sel khusus yang diperuntukkan bagi pelaksanaan fungsi-

fungsi yang khusus pula. 

Sesudah dimulai organogenesis, terdapat suatu periode peningkatan dimensi fetus 

secara cepat. Hal ini dapat terjadi dari perubahan jumlah sel dan pembesaran ukuran sel 

melalui pertambahan substansi protoplasma; kedua proses disebut “pertumbuhan”. 

“Pertumbuhan” dapat diuraikan sebagai mutlak dan relatif. Perubahan mutlak adalah 
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perubahan volume panjang kepala-pangkal ekor, atau berat fetus per unit waktu. 

Pertumbuhan relatif adalah pertumbuhan mutlak per dimensi permulaan interval yang 

diukur. Pertumbuhan mutlak fetus tidak bersifat linear tetapi bertambah secara 

eksponential sampai kelahiran, mencapai maksimum selama akhir kebuntingan, sedangkan 

pertumbuhan relatif menurun kira-kira pada pertengahan kebuntingan. 

Kriteria utama untuk menentukan umur embrio dan fetus adalah waktu kopulasi 

dan ovulasi, atau berat dan panjang fetus, serta suatu pengukuran yang diambil dari ujung 

hidung sampai ke ujung ekor melalui punggung pada suatu dataran sagittal. Perkembangan 

prenatal dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk hereditas, ukuran, paritas, dan nutrisi 

induk, lama kebuntingan, jumlah anak per “litter”, posisi fetus di dalam cornua uteri 

kompetisi antara sesama “litter”, perkembangan embrio dan endometrium sebelum 

implantasi, ukuran placenta dan suhu udara luar. 

 

Tabel 1. Tabel Pertumbuhan Fetus Kambing (Anonim, 2008b):  

No 
(1) 

Umur Kebuntingan 
(2) 

Pertumbuhan Fetus 
(3) 

1 20 hari (3 minggu)  Detak jantung terlihat jelas. 
2 21-35 hari (3-5 minggu) Paru-paru berkembang, bercabang dan 

membentuk menjadi dua bronkus utama. 
3 28-35 hari (4-5 inggu)  Anggota tubuh berkembang nyata. 
4 35-42 hari (5-6 minggu)  Deferensiasi mulut dan jari-jari. 
5 42-49 hari (6-7 minggu) Lubang hidung dan mata terlihat jelas, tumbuh 

ambing pada fetus betina dan kantung skrotum 
yang kosong pada fetus jantan, Vena jugularis 
hampir tidak terlihat melalui kulit merah muda. 

6 42-84 hari (6-12 minggu) Bagian-bagian bronchial terdeferensiasi, sistem 
aliran udara terbentuk, dilapisi dengan epitel 
columnar semu dan/atau berdinding tunggal. 

7 49-56 hari (7-8 minggu) Kelopak mata tertutup, saluran telinga membuka, 
membran dengan pusat yang lunak di bagian atas 
kepala. 

8 56-63 hari (8-9 minggu)  Vena jugularis, wajah dan pembuluh darah 
skrotum terlihat semua, lubang hidung terbuka. 

9 70-77 hari (10-11 minggu)  Rambut muncul di atas kelopak mata. 
10 77-84 hari (11-12 minggu)  Lubang tanduk muncul, vena pada telinga 

menonjol, rambut pada kelopak mata dan 
moncong muncul. 

11 84-91 hari (12-13 minggu)  Rambut di kepala bagian depan, pigmentasi di 
sekitar lubang tanduk, testis dapat diraba di 
skrotum. 
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Lanjutan. 

(1) (2) (3) 

12 91-98 hari (13-14 minggu)  Kulit berwarna keputihan dan lebih tebal, vena 
jugularis, wajah dan skrotum tidak lagi terlihat, vena di 
telinga terlihat, rambut di bagian leher, bagian atas 
kepala sudah mengeras –juga perkembangan paru-
paru- bronkiolus pada organ pernafasan berkembang 
dengan cepat, alveoli yang sederhana sudah 
berkembang, bronkiolus pada organ pernafasan dan 
alveoli dilapisi oleh sel kuboit. 

13 98-105 hari (14-15 minggu) Pemunculan gigi, rambut di sekitar mata dan mocong, 
rambut di dada, kelopak mata terpisah, tunas gigi 
sementara baru muncul. 

14 105-112 hari (15-16 minggu) Tubuh jarang-jarang tertutup rambut, selain anggota 
tubuh juga –paru-paru berkembang- pembagian alat 
pernafasan berkembang secara drastis, paru-paru 
diasumsikan lebih terlihat teraerasi 

15 112-119 hari (16-17 minggu) Rambut tebal menutupi seluruh tubuh, tunas gigi 
menonjol. 

16 119 hari (17 minggu) 1-3 gigi seri hampir muncul pada betina pada saat 
lahir, gigi seri pada lapisan gusi pada jantan pada saat 
lahir. 

17 119-154 hari (17-22 minggu)  Alveoli berkembang dan terdeferensiasi menjadi pipih 
(sel tipe I) dan kuboit (sel tipe II), sel ephitel pada 
paru-paru berkembang, fetus bisa bernafas sendiri. 

18 30 hari  Panjang fetus adalah 1,4 cm 

19 145 hari Panjang fetus  adalah 43,0 cm. 

  

Selama hewan betina bunting, korpus luteum dibawah pengaruh hormon prolaktin 

(LTH) akan mengisi hampir seluruh permukaan ovarium. Progesteron adalh hormon yang 

dihasilkan oleh korpus luteum dan mempunyai fungsi berhubungan dengan pertumbuhan 

sel-sel endometrium sebelum dan selama hewan bunting. Hormon ini bersama-sama 

dengan LTH menyebabkan perkembangan sistem alveolar dari kelenjar mamae, tetapi 

menghambat perkembangan folikel. 

Relaksing hormon yang dihasilkan pada akhir kebuntingan, menyebabkan relaksasi 

shimphesis pubis. Hormon ini telah ditemukan pada ovarium, uterus dan tenunan plasenta. 

Kadar tertinggi ditemukan pada saat menjelang kelahiran (Wahjuningsih, 2007). 

 

2.5. Deteksi Kebuntingan dengan USG 

Deteksi kebuntingan dini pada ternak sangat penting bagi sebuah manajemen 

reproduksi sebagaimana ditinjau dari segi ekonomi. Mengetahui bahwa ternaknya bunting 
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atau tidak mempunyai nilai ekonomis yang perlu dipertimbangkan sebagai hal penting bagi 

manajemen reproduksi yang harus diterapkan (Lestari, 2006). Dinas Pertanian (1997) 

menyarankan diusahakan agar kambing bisa beranak minimal 3 kali dalam dua tahun. 

Deteksi kebuntingan dini adalah aspek penting dalam manajemen reproduksi. 

Deteksi kebuntingan ternak yang lebih dini akan lebih cepat memberikan informasi tentang 

keberhasilan perkawinan sehingga dapat segera dilakukan evaluasi kegagalan. Evaluasi 

yang lebih cepat akan dapat meningkatkan efisiensi reproduksi (Karen, Szabadoz, 

Reiczigel, Becker dan Szenci, 2004) 

Berbagai metode deteksi kebuntingan ternak telah ada saat ini antara lain adalah (1) 

Palpasi rektal/abdomen, yang membutuhkan tenaga ahli dalam pelaksanaannya dan 

memiliki kelemahan yang lain yaitu dapat mengakibatkan kematian pada embrio jika 

pelaksanaannya tidak tepat; (2) Hormonal, antara lain dengan pengukuran kadar 

progesteron dan esterogen yang ada dalam darah (Hafez, 1993). Deteksi kebuntingan pada 

skala kacil dapat dilakukan dengan metode Non Return to Estrus (NR). Selama 

kebuntingan, konseptus menekan regresi corpus luteum sehingga hewan dicegah untuk 

estrus kembali. Oleh sebab itu, apabila hewan tidak kembali estrus setelah dilakukan 

perkawinan, maka diasumsikan bunting (Lestari, 2006) 

Kambing betina yang sudah dikawinkan tidak akan mengalami birahi kembali jika 

sudah bunting. Beberapa tanda pada kambing yang bunting adalah semakin membesarnya 

perut bagian kanan, mulai terjadi pembesaran ambing, sering menggesek-gesekkan 

tubuhnya ke dinding kandang, dan kambing terlihat tenang. Pada usia kebuntingan 1-3 

bulan, jika ambing diperah pelan-pelan akan mengeluarkan cairan bening kental dan agak 

lengket, dan pada umur kebuntingan yang lebih tua, cairan tersebut berubah warna menjadi 

kuning transparan (Sodiq dan Abidin, 2007). 

 

2.5.1. Prinsip Kerja USG 

Syirazi (2011) menjelaskan tentang prinsip ultrasonografi yang memanfaatkan 

gelombang ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang suara dengan frekwensi lebih tinggi 

daripada kemampuan pendengaran telinga manusia, sehingga kita tidak bisa mendengarnya 

sama sekali. Suara yang dapat didengar manusia mempunyai frekwensi antara 20 - 

20.000 Hz. Sedangkan dalam pemeriksaan USG ini menggunakan frekwensi 1 - 10 MHz. 

Gelombang suara frekwensi tinggi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang 

terdapat dalam suatu alat yang disebut transducer. Perubahan bentuk akibat gaya mekanis 
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pada kristal akan menimbulkan tegangan listrik. Fenomena ini disebut efek Piezo-electric 

yang merupakan dasar perkembangan USG selanjutnya. Bentuk kristal juga akan berubah 

bila dipengaruhi oleh medan listrik. Sesuai dengan polaritas medan listrik yang melaluinya, 

kristal akan mengembang dan mengkerut, maka akan dihasilkan gelombang suara 

berfrekwensi tinggi.  

Real-time (B-mode) USG terdiri dari gelombang suara yang dipancarkan dari 

transduser yang berjalan di berbagai pola. Setelah kontak dengan jaringan, gelombang 

dirfleksikan kembali ke transduser, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan 

ditampilkan sebagai gambar dua dimensi (Inaba, Nakazima, Matzui dan Imori, 1983) 

Skema kerja USG (Prasetio, 2011): 

1. Transduser 

Transduser adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh 

yang akan diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar 

pada pemeriksaan prostat. Di dalam transduser terdapat kristal yang 

digunakan untuk menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh 

transduser. Gelombang yang diterima masih dalam bentuk gelombang 

akusitik (gelombang pantulan) sehingga fungsi kristal disini adalah untuk 

mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat 

dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. 

2. Monitor Monitor yang digunakan dalam USG. 

3. Mesin USG 

Mesin USG merupakan bagian dari USG dimana fungsinya untuk mengolah 

data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah CPUnya 

USG sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama 

seperti pada CPU pada PC. 

 

2.5.2. Deteksi Kebuntingan pada Kambing dengan USG 

Menurut Barr (1990), USG telah berkembang pesat dalam dunia kedokteran hewan 

sejak sepuluh tahun yang lalu. Ultrasonografi pertama kali digunakan untuk mendiagnosa 

kebuntingan. Kebuntingan pada hewan kecil dapat didiagnosa menggunakan USG pada 

umur kebuntingan 32-35 hari. 

Menurut Dawson (1999) waktu yang tepat untuk melakukan pemindaian secara 

trans abdominal adalah antara 40 – 75 hari. Sebelum 40-45 hari transducer mungkin harus 
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ditempatkan lebih tinggi di daerah inguinal. 20 - 35 hari lebih baik dilakukan pemeriksaan 

secara trans rectal. Waktu yang optimal untuk menghitung jumlah kemungkinan anak 

adalah antara 40 – 70 hari. 

 

2.5.3. Akurasi USG untuk Menentukan Kebuntingan  

Lane dan Lewis (1981) pernah melakukan penelitian pada domba betina yang 

bunting, dapat dikatehui bahwa prediksi penggunaan USG terdapat dua akurasi kesalahan 

yaitu domba betina yang didiagnosa bunting tetapi gagal beranak dan domba betina yang 

tidak bunting tetapi ternyata beranak. Diagnosis positif dari kehamilan diduga dengan 

pencitraan embrio/ janin atau placentomes yang dikelilingi oleh cairan. Diagnosis 

berdasarkan anggapan dari kehamilan atau hydrometra dapat dibuat dengan pencitraan 

beberapa anechoic (berisi cairan) bagian dari lumen uterus kranial ke kandung kemih dari  

25-40 hari kehamilan dengan menggunakan pendekatan transabdominal atau transrectal. 

Sebuah diagnosis kehamilan false positive selama periode ini dapat disebabkan oleh 

Hydrometra (Dawson, 1999). 

Dawson (1999) juga menjelaskan tidak seharusnya bingung membedakan antara 

kandung kemih dengan uterus yang berisi cairan. Kandung kemih dapat diidentifikasi  

secara transrectal dengan melihat karakteristik leher berbentuk segitiga saat transduser 

diarahkan kausal. Dinding kandung kemih biasanya dapat dilihat sebagai garis putih 

echogenic yang memisahkan lumen anechoic kandung kemih dari bagian anechoic luminal 

uterus. Janin dan jantung janin dapat dilihat setelah 25 hari. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdelghafar, Ibrahim, Abdelrahim dan 

Ahmed (2010), spesifisitas dan sensitivitasnya masing-masing adalah 100%. Disimpulkan 

juga, real-time USG merupakan alat yang efisien, dapat dipercaya dan tidak memakan 

banyak waktu dalam mendiagnosis kebuntingan.  

Dijelaskan juga bahwa akurasi dari pemeriksaan kebuntingan menggunakan usg 

adalah 100% dalam kasus positif dan negatif. Akurasi USG dalam menentukan fetus 

single, kembar dua dan kembar tiga adalah 88,2; 77,7; dan 50%. Pemeriksaan kebuntingan 

dengan USG juga merupakan metode yang akurat, aman dan tidak memakan banyak waktu 

untuk menantukan kebuntingan dan jumlah fetus (Abdelghafar, Bakhied dan Ahmed, 

2007). Amer (2008) juga menjelaskan tentang presentase dan akurasi penggunaan USG 

dalam pemeriksaan kebuntingan pada domba adalah masing-masing 95,5% dan 100% pada 

kasus positif. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi pelaksanaan bertempat di peternakan kambing CV. Agriranch  Karangploso 

yang berlokasi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Kegiatan 

dilakukan mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2012. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Penelitian menggunakan kambing betina jenis PE yang dikawinkan secara alami 

sebanyak 44 ekor dan IB sebanyak 36 ekor dengan menggunakan pejantan dan semen jenis 

Boer yang beranak pada bulan Februari hingga  Juni tahun 2012. Kambing dipelihara di 

kandang panggung dan diberikan pakan berupa rumput gajah yang dicacah. Lokasi 

pemeliharaan berada 700 – 850 m dpl. Suhu rata-rata 26 °C dan kelembaban udara 74 – 

82%. 

 Alat yang digunakan berupa alat USG untuk ternak, yaitu “Draminsky Ultrasound 

Scaner” dengan probe transducer 5 MHz, image mode berupa B-mode yang akan di-

display pada LCD dengan ukuran 6,4 inch. 

  

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik 

studi kasus. Survey dilakukan dengan cara mengamati penggunaan USG pada kambing di 

lokasi penelitian serta melihat penampilan kambing yang bunting pada USG. 

Pemeriksaan dilakukan pada hari ke-30 dan 45 setelah perkawinan. Ternak yang 

positif pada pemeriksaan 30 hari, tidak menjalani pemeriksaan kembali pada hari ke-45. 

Sedangkan jika ternak tersebut dinyatakan negatif, maka dilakukan pemeriksaan kembali 

pada hari ke-45. Ternak yang dinyatakan negatif akan dikawinkan kembali setelah hari ke-

60 pasca perkawinan pertama. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari catatan atau 

recording yang berkaitan dari parameter yang diamati yang sudah resmi disimpan oleh CV. 

Agriranch. Pengambilan data sekunder dilakukan pada kambing yang telah dikawinkan 

dengan perhitungan 30 hari hingga 60 hari setelah dilakukan perkawinan. Hasil 

pemeriksaan nantinya adalah sebagai berikut : 
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1. Diagnosa true positive, yaitu diagnosa positif dan ternak melahirkan. 

2. Diagnosa false positive, yaitu diagnosa positif tetapi ternak tidak melahirkan. 

3. Diagnosa true negative, yaitu diagnosa awal negatif dan ternak tidak 

melahirkan. 

4. Diagnosa false negative, yaitu diagnosa negatif tetapi ternak tersebut 

melahirkan. 

 

3.4. Kerangka Operasional 

Pemeriksaan dilakukan pada 80 ekor kambing betina yang telah dikawinkan. 

Kambing betina yang dikawinkan secara alami dengan pejantan Boer sebanyak 44 ekor, 

sedangkan 36 ekor dikawinkan secara IB dengan semen Boer. Pemeriksaan dilakukan pada 

hari ke-30 setelah perkawinan, jika pada hari ke-30 ternak belum menunjukkan tanda-tanda 

kebuntingan, maka dilakukan pemeriksaan lagi pada hari ke-45 terhitung setelah ternak 

tersebut dikawinkan. 

Pemeriksaan dimulai dengan mendata ternak yang akan diperiksa, baik yang 

berusia 30 atau 45 hari, baik yang dikawinkan secara alami atau IB. Setelah ternak yang 

diperiksa diketahui, dilakukan persiapan alat untuk mendeteksi kebuntingan ternak 

tersebut. Alat yang digunakan adalah “Draminsky Ultrasound Scaner” yang diproduksi 

oleh Draminski, Polandia. Persiapan alat dimulai dengan pemasangan baterai NiMH 12V, 

3.8Ah di bagian belakang layar display. Setelah baterai terpasang, barulah dipasang kabel 

yang menghubungkan layar dan baterai. Alat di-setting dengan pengaturan B-mode dan 

frekuensi 5.0 MHz, kemudian dilakukan pemasangan kabel probe pada layar. 

Pemeriksaan dilakukan pada ternak yang sudah didata sebagai ternak yang berstatus 

bunting atau telah dikawinkan. Pemeriksaan dilakukan pada daerah abdominal, diantara 

kaki belakang, di depan ambing. Sebelum probe ditempelkan pada tubuh ternak, kepala 

probe diberi gel terlebih dahulu agar daerah uterus dapat terlihat. Pemeriksaan dilakukan 

secara hati-hati untuk meminimalisasi kesalahan diagnosis. Waktu yang digunakan untuk 

memeriksa satu ekor ternak adalah sekitar 5-10 menit tergantung penampakan yang terlihat 

di layar, apabila penampakan meragukan akan dilakukan pemeriksaan kembali hingga 

hasil yang didapat meyakinkan. Penampakan pada layar ditampilkan dalam sudut 900. 
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3.5. Batasan Istilah 

 

1. Kebuntingan : Proses keberhasilan perkawinan/ fertilisasi, 

yaitu bertemunya spermatozoa dan sel telur 

kemudian terbentuk janin dan menempel pada 

kandungan induknya. (Susilawati, 2011) 

2. Kawin Alami : Perkawinan alami merupakan perkawinan di 

mana pejantan memancarkan sperma langsung 

ke dalam alat reproduksi betina secara 

langsung, tanpa perantara alat buatan (Anonim, 

2005). 

3. IB : Proses memasukkan semen ke dalam organ 

reproduksi betina dengan menggunakan alat 

yang disebut dengan insemination-gun 

(Susilawati, 2011) 

4. Pengamatan / Diagnosis 

Kebuntingan 

: Pengamatan yang dilakukan pada ternak yang 

telah dikawinkan baik secara alami maupun IB 

untuk mengetahui keberhasilan perkawinan 

sehingga peternak tahu apa yang harus 

dilakukan, antara mengawinkan lagi atau tidak. 

5. USG : Sebuah teknik diagnostik pencitraan 

menggunakan suara ultra yang digunakan 

untuk mencitrakan organ internal dan otot, 

ukuran mereka, struktur, dan luka patologi, 

membuat teknik ini berguna untuk memeriksa 

organ. 

6. Akurasi : Jumlah betina yang berstatus bunting dibagi 

dengan jumlah keseluruhan betina yang 

didiagnosis. 

7. Sensitivitas : Induk betina yang didiagnosis benar-benar 

bunting dibagi dengan jumlah betina yang 

didiagnosis sebagai bunting. 

8. Spesifisitas : Jumlah dari induk yang benar-benar tidak 
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bunting dibagi dengan jumlah keseluruhan 

induk yang tidak bunting (Flower, 1999). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Lokasi Penelitian 

CV Agriranch Karangploso berlokasi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang, memiliki lahan usaha seluas 5,5 hektar. Kecamatan Karangploso 

merupakan wilayah Kabupaten Malang bagian baratyang terletak di sebelah barat laut Kota 

Malang.Dearah tersebut merupakan daerah dengan ketinggian antara  meter 700 – 850 m 

dpl.Wilayah Kabupaten Malang bagian barat yang didominasi oleh dataran tinggi yang 

memiliki kondisi lingkungan yang nyaman untuk ternak. Suhu rata-rata 26°C dan 

kelembaban udara 74– 82%. Jarak lokasi penelitian dengan pemukiman penduduk cukup 

jauh yaitu sekitar 100 - 150 m dan akses menuju jalan raya mudah, di areal yang cukup 

luas, udaranya segar dan keadaan sekililingnya tenang, dekat dengan sumber pakan, jauh 

dari daerah pemukiman dan dekat dengan pusat pemasaran ternak. 

Kambing yang dipelihara di lokasi penelitian merupakan kambing untuk 

pembibitan (breeding) yang dipelihara di dalam kandang panggung. Kambing betina 

dikelompokkan dalam jumlah 10-15 ekor per kandang yang berukuran sekitar 3 x 3 meter. 

Ketinggian lantai kandang yang berbahan kayu dan bambu tersebut adalah 1 meter dari 

atas tanah. Dalam kelompok kambing yang dikawinkan secara alami juga diberikan satu 

ekor pejantan Boer unggul untuk mengawini. 

Induk didatangkan dari Kota Probolinggo, Kediri dan Gondanglegi, Malang, dari 

pasar hewan dan peternak dari ketiga daerah tersebut dengan mempertimbangkan sifat-

sifat/ kualitas yang baik dan juga pertimbangan harga. CV Agriranch akan melakukan 

pengguguran pada ternak betina yang datang dalam keadaan bunting. Ternak kemudian 

dibiarkan kosong hingga birahi kembali, baru kemudian dikawinkan. Di lokasi penelitian 

dipelihara pejantan unggul sebanyak lima ekor untuk mengawini betina secara alami. 

Sedangkan semen yang digunakan untuk IB berasal dari Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar Fakultas Petetnakan Universitas Brawijaya.  

 

4.2. Pemeriksaan Kebuntingan Menggunakan USG 

Hasil  pemeriksaan pada 44 ekor ternak yang dikawinkan secara alami, sebanyak 25 

ekor didiagnosa positif bunting dan sisanya (19 ekor) dinyatakan negatif. Tetapi dari 25 

ekor yang positif, hanya 19 ekor yang beranak dan 6 ekor lainnya tidak beranak. Kesalahan 
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diagnosis juga terjadi pada ternak yang didiagnosis negatif. Dari 19 ekor yang dinyatakan 

negatif bunting, 5 diantaranya ternyata beranak. 

Hasil pemeriksaan pada 36 ekor kambing betina yang di-IB menunjukkan bahwa 

terdapat 9 ekor yang positif dan seluruhnya beranak. Sedangkan dari 27 ekor yang 

didiagnosis negatif, terdapat 7 ekor yang beranak. Pada pemeriksaan hasil IB, tidak ada 

ternak yang didiagnosis positif tetapi tidak beranak, ternak yang didiagnosis positif, 

seluruhnya beranak. Tabel 2. merupakan hasil pemeriksaan pada 80 ekor kambing di lokasi 

penelitian. 

 

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Pada 80 Ekor Kambing di Lokasi Penelitian. 

Perkawinan True 
positive 

False 
positive 

True 
negative 

False 
negetive 

Total 

ekor % ekor % ekor % ekor % ekor % 
Alami 19 23,7 6 7,5 14 17,5 5 6,2 44 55 
IB 9 11,2 0 0 20 25 7 8,7 36 45 

Jumlah 28 34,9 6 7,5 34 42,5 12 14,9 80 100 
 

Persentase kebuntingan pada persilangan kambing Boer dan PE yang ditunjukkan 

oleh Tabel 2. di atas adalah 42,4%. Tetapi dri hasil tersebut hanya ada 34,9% yang 

beranak. Artinya, terdapat kesalahan diagnosa positif sebayak 7,5% pada pemeriksaan 

tersebut. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan sebanyak 57,4% negatif, tetapi ternyata 

terdapat 14,9% yang beranak. 

Kesalahan diagnosis pada kebuntingan ternak bisa terjadi karena beberapa hal. 

Menurut Youngquist (2003) dalam Lestari (2006), diperlukan operator yang terlatih untuk 

dapat menginterpretasikan gambar yang muncul pada monitor. Selain itu, sebuah diagnosis 

kehamilan false positive selama periode ini dapat disebabkan oleh Hydrometra (Dawson, 

1999) 
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Berikut ini adalah gambar hasil pemeriksaan USG pada kambing : 

 

 

Gambar 1. Hasil pemeriksaan true positive 
(a) Fetus, (b) Amnion, (c) Uterus 

 

Pada Gambar 1. merupakan hasil pemeriksaan positif. Fetus terlihat jelas pada 

gambar hasil pemeriksaan (a). Warna hitam pada gambar (b) merupakan anechoic atau 

menunjukkan adanya cairan. Cairan tersebut dapat diartikan sebagai cairan amnion yang 

terdapat di dalam uterus (c). 

 

 

Gambar 2. Hasil pemeriksaan false positive 
(a) Hydrometra, (b) Uterus 

 

Hasil pemeriksaan diduga sebagai positif, tetapi sebenarnya negatif. Kesalahan 

diagnosis dapat diakibatkan terlihatnya warna putih pada Gambar 2. Tetapi tidak terdapat 

warna hitam yang menunjukkan adanya cairan amnion. Warna hitam (a) kemungkinan 

adalah hydrometra (Dawson, 1999), sedangkan garis putih (b) merupakan uterus. 
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Gambar 3. Hasil pemeriksaan true negative 
(a) Hydrometra, (b) Uterus 

 

Hasil diagnosis pada Gambar 3. negatif karena tidak warna putih yang artinya 

berupa hyperecoic atau yang menunjukkan tulang/otot padat di dalam uterus. Sedangkan 

warna hitam (a) merupakan hydrometra di dalam uterus (b). 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pemeriksaan false negative 
(a) Hyperecoic, (b) Hydrometra, (c) Uterus 

 

Pada Gambar 4. terdapat hyperecoic yang kurang jelas bentuknya (a) di dalam 

rongga uterus yang dikelilingi cairan (b). Hasil pemeriksaan tersebut dikatakan negatif 

bunting karena gambar kurang jelas, tetapi ternak yang diperiksa ternyata bunting. 

Diagnosis negatif pada gambar yang kurang jelas dilakukan untuk mengantisispasi 

terjadinya kesalahan diagnosis false positive, karena peternak menganggap kerugian false 

negative  lebih kecil dari false positive. Jika ternak yang didiagnosis positif ternyata tidak 

bunting, kemungkinan yang terjadi adalah efisiensi reproduksi kurang optimal. Menurut 

Hafez (1993) efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara maksimum kapasitas 
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reproduksi. Jika efisiensi kurang optimal, maka nilai ekonomis ternak tersebut juga 

menurun, karena produksinya rendah. 

 

4.3. Akurasi, Sensitivitas dan Spesifitas Diagnosis Kebuntingan Menggunakan 

USG 

Akurasi, sensitivitas serta spesifisitas pada diagnosis kebuntingan yang dilakukan 

pada 80 ekor kambing diperoleh nilai yang disajikan pada Tabel. 3 berikut : 

 

Tabel 3. Akurasi, Sensitivitas dan Spesifisitas Hasil Kawin Alam dan IB.  

Perkawinan Akurasi Sensitivitas Spesifisitas 

Alami 0,56 0,76 0,73 

IB 0,44 0,56 1 

 

Tingkat akurasi pada hasil pemeriksaan hasil kawin alam lebih besar dari pada hasil 

IB. Pada dasarnya akurasi sendiri merupakan ketepatan dan ketelitian, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat ketelitian pada pemeriksaan hasil kawin alam lebih tinggi 

daripada hasil IB 

Sedangkan pada tingkat sensitivitas, hasil dari pemeriksaan ternak yang dikawinkan 

secara alami juga lebih besar diri pada hasil IB. Sensitivitas itu sendiri, merupakan 

seberapa besar kemungkinan tes untuk mendeteksi positif pada ternak yang diperiksa. 

Hasil pehitungan menunjukkan bahwa hasil dari kawin alam dapat dikatakan memiliki 

kemungkinan positif lebih besar. 

Spesifisitas merupakan pemeriksaan yang kontras dengan sensitivitas. Spesifisitas 

merupakan ukuran untuk mengidentifikasi hasil negatif pemeriksaan. Pada pemeriksaan 

USG yang dilakukan pada kambing hasil kawin alam dan IB, hasil perkawinan secara IB 

memiliki spesifisitas lebih besar. 

Menurut penelitian yang dilakukan Flower (1999) pada babi, akurasi dan 

sensitivitas menunjukkan angka diatas 0,95 untuk pemeriksaan diatas 21 hari. Angka 

spesifisitas untuk probe 5 MHz adalah 0,58. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Akurasi penggunaan USG sebagai alat diagnosa kebuntingan dini pada kambing 

cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kebenaran diagnosa yang 

lebih tinggi daripada kesalahan diagnosanya. 

2. Penggunaan USG sebagai alat diagnosis kebuntingan secara dini dinilai sangat 

efisien untuk peternakan skala besar yang membutuhkan hasil diagnosa yang cepat 

dan akurat. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam pemeriksaan kebuntingan menggunakan 

USG pada usia kebuntingan kurang dari 30 hari agar deteksi kebuntingan lebih dini 

dapat dilakukan sehingga efisiensi reproduksi lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 

 

Hasil Pemeriksaan USG  

ALAMI-TRUE POSITIVE-19 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Tanggal 
Diperiksa 

Hasil 
Tanggal 
Beranak 

Kelahiran 

158 RED KOVIN 1-Nov-11 30-Nov-11 positif 26-Mar-12 Melahirkan 

98 RED KOVIN 3-Nov-11 6-Dec-11 positif 29-Mar-12 Melahirkan 

358 RED KOVIN 4-Nov-11 9-Dec-11 positif 29-Mar-12 Melahirkan 

9 TZ 910 5-Nov-11 6-Dec-11 positif 3-Apr-12 Melahirkan 

1 RED KOVIN 5-Nov-11 6-Dec-11 positif 1-Apr-12 Melahirkan 

152 RED KOVIN 5-Nov-11 6-Dec-11 positif 2-Apr-12 Melahirkan 

299 TZ 910 5-Nov-11 6-Dec-11 positif 7-Apr-12 Melahirkan 

25A BANJO 7-Nov-11 14-Dec-11 positif 9-Apr-12 Melahirkan 

194 TZ 910 8-Nov-11 14-Dec-11 positif 22-Mar-12 Melahirkan 

224 BANJO 8-Nov-11 14-Dec-11 positif 2-Apr-12 Melahirkan 

294 TZ 910 11-Nov-11 14-Dec-11 positif 9-Apr-12 Melahirkan 

404 RED KOVIN 11-Nov-11 14-Dec-11 positif 11-Apr-12 Melahirkan 

21 HL 1221 12-Nov-11 14-Dec-11 positif 9-Apr-12 Melahirkan 

107 HL 1221 12-Nov-11 14-Dec-11 positif 7-Apr-12 Melahirkan 

206 RED KOVIN 12-Nov-11 14-Dec-11 positif 8-Apr-12 Melahirkan 

96 TZ 910 13-Nov-11 14-Dec-11 positif 14-Apr-12 Melahirkan 

TH0010 BANJO 14-Nov-11 14-Dec-11 positif 12-Apr-12 Melahirkan 

109 HL 1221 15-Nov-11 20-Dec-11 positif 13-Apr-12 Melahirkan 

54 RED KOVIN 16-Nov-11 20-Dec-11 positif 15-Apr-12 Melahirkan 

 

ALAMI-TRUE NEGATIVE-14 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kedua 
Kelahiran 

97 BANJO 5-Nov-11 25-Dec-11 negatif 20-Dec-11 Tidak Melahirkan 

386 HL 1221 5-Nov-11 14-Dec-11 negatif 6-Dec-11 Tidak Melahirkan 

5 HL 1221 6-Nov-11 25-Dec-11 negatif 20-Dec-11 Tidak Melahirkan 

72 BANJO 6-Nov-11 25-Dec-11 negatif 20-Dec-11 Tidak Melahirkan 

47 RED KOVIN 8-Nov-11 25-Dec-11 negatif 20-Dec-11 Tidak Melahirkan 

307 RED KOVIN 8-Nov-11 20-Dec-11 negatif 14-Dec-11 Tidak Melahirkan 

95 RED KOVIN 13-Nov-11 30-Dec-11 negatif 25-Dec-11 Tidak Melahirkan 

383 BANJO 15-Nov-11 30-Dec-11 negatif 25-Dec-11 Tidak Melahirkan 

38 HL 1221 16-Nov-11 30-Dec-11 negatif 25-Dec-11 Tidak Melahirkan 

373 TZ 910 21-Nov-11 6-Jan-12 negatif 30-Dec-11 Tidak Melahirkan 

381 RED KOVIN 23-Nov-11 6-Jan-12 negatif 30-Dec-11 Tidak Melahirkan 

378 RED KOVIN 25-Nov-11 6-Jan-12 negatif 30-Dec-11 Tidak Melahirkan 

159A HL 1221 25-Nov-11 10-Jan-12 negatif 6-Jan-12 Tidak Melahirkan 

4210 HL 1221 28-Nov-11 10-Jan-12 negatif 6-Jan-12 Tidak Melahirkan 
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ALAMI-FALSE POSITIVE-6 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kedua 
Kelahiran 

403 HL 1221 8-Nov-11 14-Dec-11 positif 6-Apr-12 Tidak Melahirkan 

23 RED KOVIN 10-Nov-11 14-Dec-11 positif 6-Apr-12 Tidak Melahirkan 

196 RED KOVIN 15-Nov-11 20-Dec-11 positif 22-Mar-12 Tidak Melahirkan 

53 HL 1221 26-Nov-11 30-Dec-11 positif 19-Apr-12 Tidak Melahirkan 

691 BANJO 14 nov-11 12-Jan-12 positif 6-Apr-12 Tidak Melahirkan 

374 TZ 910 4-Nov-11 9-Dec-11 positif 22-Mar-12 Tidak Melahirkan 

 

ALAMI-FALSE NEGATIVE-5 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Tanggal 
Beranak 

Kelahiran 

162 HL 1221 14-Nov-11 14-Dec-11 negatif 24-Feb-12 Melahirkan 

386 HL 1221 5-Nov-11 6-Dec-11 negatif 21-Feb-12 Melahirkan 

TZ011 RKBJ 1688 5-Nov-11 6-Dec-11 negatif 5-Apr-12 Melahirkan 

401 TZ 910 6-Nov-11 6-Dec-11 negatif 5-Apr-12 Melahirkan 

141 TZ 910 16-Nov-11 20-Dec-11 negatif 17-Apr-12 Melahirkan 

 

IB-TRUE NEGATIVE-20 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kedua 
Kelahiran 

4 K.DIAMON 1-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

308 K.DIAMON 1-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

325 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

328 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

329 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

330 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

331 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

342 K.DIAMON 2-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

327 K.DIAMON 3-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

338 K.DIAMON 3-Dec-11 30-Mar-12 negatif 17-Jan-12 Tidak Melahirkan 

345 K.DIAMON 3-Dec-11 17-Jan-12 negatif 10-Jan-12 Tidak Melahirkan 

87 THISON 19-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

150 THISON 19-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

20A THISON 19-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

41 THISON 20-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

147 THISON 21-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

177 THISON 21-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

198 THISON 21-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

301 K.DIAMON 21-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 

308 K.DIAMON 21-Dec-11 30-Jan-12 negatif 23-Jan-12 Tidak Melahirkan 
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IB-TRUE POSITIVE-9 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Tanggal 
Beranak 

Kelahiran 

317 K.DIAMON  18-Nov-11 20-Dec-11 positif 12-Apr-12 Melahirkan 

442 K.DIAMON 7-Jun-11 17-Aug-11 positif 2-Nov-11 Melahirkan 

811 K.DIAMON 9-Jun-11 15-Jul-11 positif 3-Nov-11 Melahirkan 

365 K.DIAMON 9-Jun-11 17-Aug-11 positif 3-Nov-11 Melahirkan 

353 K.DIAMON 15-Jun-11 17-Aug-11 positif 9-Nov-11 Melahirkan 

357 K.DIAMON 1-Jun-11 15-Jul-11 positif 27-Oct-11 Melahirkan 

8 TISON 16-Apr-11 15-May-11 positif 11-Sep-11 Melahirkan 

144 TISON 16-Apr-11 15-May-11 positif 10-Sep-11 Melahirkan 

181 K.DIAMON 24-Oct-11 30-Nov-11 positif 17-Mar-12 Melahirkan 

 

IB-FALSE POSITIVE-7 ekor 

Eartag 
Induk 

Pejantan 
Tanggal 
Kawin 

Pemeriksaan 
Pertama 

Hasil 
Pemeriksaan 

Kedua 
Kelahiran 

304 K.DIAMON 4-Nov-11 17-Mar-12 positif 20-Dec-11 Tidak Melahirkan 

63 THISON 11-Jan-12 28-Mar-12 positif 24-Feb-12 Tidak Melahirkan 

331 K.DIAMON 13-Jan-12 28-Feb-12 positif 21-Feb-12 Tidak Melahirkan 

342 K.DIAMON 14-Jan-12 30-Mar-12 positif 28-Mar-12 Tidak Melahirkan 

177 THISON 18-Feb-12 28-Mar-12 positif 17-Mar-12 Tidak Melahirkan 

20A THISON 21-Jan-12 28-Mar-12 positif 10-Mar-12 Tidak Melahirkan 

332 K.DIAMON 1-Dec-11 30-Mar-12 positif 17-Jan-12 Tidak Melahirkan 

 

 

 

 


