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ABSTRACT  

The purpose of this research was to examine the effect of 

laserpuncture to estrus snapping viewed from percentage, length, 

and onset estrus with different parity. Materials used were Boer 

goat and cross breed which treatment of induction from 

laserpuncture in the reproduction acupuncture spot. The Boer goats 

used parities 1, 2, 3, 4, 5 and ewe. The treatment of induction of 

laserpuncture gives along 10 second with detector acupuncture 

spot for find the spot reproduction acupuncture. Variable involved 

presentation estrus, length estrus, and onset estrus. Data collected 

was then analyzed of using descriptive with study cases and used 

standard deviation. A result showed that there presentation of 

estrus was 76. 32 %, parity 2 showed percentage 90.9%, average 

the longest of estrus was parity 3 with 84.00 ± 42.00 hours, and the 

fastest of onset estrus is ewe with 2.00 ± 0.00 day and average 

longest estrus is parity 3 with 13.33 ± 12.86 day. Conclusion 

showed was second parity increased presentation of estrus (90.9%) 

and length of estrus (46.29 ± 10.23). Ewes  indicates the best estrus 

onset (2.00 ± 0.00).  

Keywoords: acupuncture spot, reproduction, parity Boer Goat 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dimulai tanggal 2 Mei s/d 22 Juni 2015. 

Proses Induksi laserpunktur dan deteksi berahi dilakukan di 

Laboratorium  Lapang  Sumber  Sekar Fakultas  Peternakan  

Universitas Brawijaya  yang  bertempat  di  Desa Sumber  Sekar,  

Kecamatan  Dau, Kabupaten  Malang. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh paritas terhadap persentase, onset, dan 

lama berahi kambing Boer dan persilangannya yang diberikan 

induksi laserpunktur pada paritas yang berbeda dan mengetahui 

paritas yang menghasilkan kualitas berahi tertinggi dengan 

perlakuan laserpunktur 

Materi penelitian yang digunakan adalah kambing Boer 

berjumlah 38 ekor dan persilangannya yang tidak bunting dan 1 

ekor pejantan untuk mendeteksi berahi. Metode yang digunakan 

adalah studi kasus percobaan dengan pengambilan sampel secara 

purposive sampling dengan perlakuan induksi laserpunktur pada 

titik akupuntur reproduksi. Induksi laserpunktur dilakukan selama 

10 detik setiap kali dilakukan induksi pada setiap titik. Variabel 

yang diamati adalah persentase berahi, onset berahi, dan lama 

berahi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan rata-

rata dengan Standar Deviasi.  
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Hasil penelitian menunjukan kelompok I yaitu dara 

mempunyai persentase berahi tertinggi yaitu dengan 100 %, yang 

diikuti oleh kelompok III dan kelompok II yang masing-masing 

persentase 90.9 % dan 67 %. Kelompok IV dan V menunjukan 

persentase yang sama yaitu 75 %. Kelompok VI menunjukan 

persentase berahi yang paling rendah dibandingkan dengan paritas 

lainnya yaitu 50 %. Onset berahi tercepat yaitu kelompok I dengan 

2,00 ± 0,00 hari, diikuti dengan kelompok II dengan 3,38 ± 2,72 

hari. Kelompok III dan kelompok VI mempunyai onset berahi 

yang hampir sama dengan masing-masing yaitu 6,60 ± 4,30 hari 

dan 6,00 ± 5,66. Kelompok IV menunjukan onset berahi yang lama 

dengan rata-rata 13,33 ± 12,86 hari. Kelompok V menghasilkan 

rata-rata berahi yang lama sebelum kelompok IV yaitu dengan 

11,67 ± 7,51 hari. Lama berahi pada kelompok I menunjukan 

rentang yang pendek dibandingkan dengan kelompok lainnya yaitu 

54.00 ± 0,00  jam, sementara paritas VI menunjukan rentang 

terpendek setelah kelompok I yaitu dengan 42,00 ± 0,00. 

Kelompok II dan V mempunyai rentang yang berdekatan dengan 

masing-masing mempunyai rentang 57,75 ± 30,58 jam dan 62,00 ± 

18,33 jam. Kelompok III dan IV menunjukan rentang berahi 

terlama dengan masing-masing 82,80 ± 74,18 jam dan 84,00 ± 

42,00 jam.    

Kesimpulan dari penelitian ini adalah paritas berpengaruh 

terhadap kualitas berahi yang meliputi persentase berahi, onset 

berahi, dan lama berahi. Paritas yang menunjukan kualitas berahi 

tertinggi adalah pada paritas 2. Saran dari penelitian ini untuk 

menggetak berahi yang efisien untuk menggertak berahi yang 

effisien untuk induksi laserpunktur pada kambing ini adalah paritas 

2.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.7.   Latar Belakang  

Kebutuhan daging di Indonesia dari tahun ke tahun kian 

meningkat, hal ini  disebabkan  karena peningkatan jumlah  

penduduk  yang diikuti peningkatan  penghasilan  perkapita 

menjadikan  masyarakat  semakin menyadari arti gizi. Sementara 

pemenuhan  akan  kebutuhan daging masih kurang,  jumlah 

permintaan melebihi  ketersedian daging. Konsumsi daging per 

kapita dari  tahun 2012, 2013, dan 2014  yaitu  4.32  gram,  3.68  

gram dan  3,86  gram  (Badan  Pusat  Statistik (BPS), 2014).  

Berdasarkan Kementerian Pertanian (2011) dari hasil data statistik 

kebutuhan daging kambing di Indonesia mencapai 77, 722 ton 

pada tahun 2012 dan terpenuhi pada tahun 2011 dengan produksi 

daging kambing sebesar 74, 096 ton.  

Ternak kambing di Indonesia berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi potensi tersebut belum 

dapat digunakan secara optimal. Hal ini ditandai oleh rendahnya 

produktivitas kambing, khususnya kambing lokal yang biasa 

diternakan oleh petani atau peternak. Salah satu kambing yang 

sangat potensial untuk dikembangkan adalah Kambing Boer. 

Kambing Boer menghasilkan produk hasil ternak, seperti daging, 

kulit dan susu. Pemanfaatan hasil ternak kambing Boer tersebut 

salah satunya dipengaruhi oleh reproduksi. Kemampuan 

reproduksi kambing Boer akan sangat tergantung pada umur 

ternak, pakan, suhu, dan lingkungan. Kemampuan reproduksi 

indukan kambing Boer mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menentukan     kualitas anak yang dihasilkan.  

Rendahnya efisiensi reproduksi kambing disebabkan 

karena ketidaktahuan dan keterlambatan deteksi berahi, sehingga 
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angka konsepsi yang rendah (Dewi, Wahyuningsih dan Widayati, 

2011). Faktor lain yang menyebabkan konsepsi yang rendah, 

karena penerapan teknologi inseminasi buatan yang masih langka 

dibeberapa daerah, karena sistem peternakan kambing di Indonesia 

masih merupakan peternakan rakyat dengan pola peternakan yang 

masih sangat sederhana (Budiarsana dan Sutama, 2000). Ternak 

yang dimiliki oleh petani cenderung sebagai investasi atau usaha 

sampingan dari petani, bukan sebagai  usaha utama. Pola 

peternakan yang dimiliki masih sebatas pengembang biakan yang 

masih sederhana. Produktivitas dapat ditingkatkan apabila kidding 

rate meningkat, hal ini dapat tercapai apabila effisiensi reproduksi 

bagus.    

Seekor kambing betina dapat dikatakan dewasa apabila 

telah mencapai masa berahi untuk pertama kalinya. Biasanya 

kambing yang telah dewasa reproduksi berumur 8-12 bulan Ismail 

(2009). Salah satu yang mempengaruhi tingkat produksi kambing 

adalah kualitas berahi kambing betina. Akan tetapi berahi kambing 

hanya terjadi antara 30 sampai 40 jam pada siklus berahi selama 21 

hari. Pada waktu berahi yang singkat tersebut peternak harus 

mampu mendeteksi berahi kambing dan mengawinkan secara 

alami dan buatan (IB). Lama masa berahi kambing yang singkat 

akan tidak efisien, jika peternak tidak segera mengawinkan 

kambing betina. Oleh karena itu perlu distimulasi berahi untuk 

mempercepat produksi dan dapat dikawinkan dengan waktu yang 

tepat. Menurut  Ismail (2009) sistem reproduksi kambing 

mempunyai tanda-tanda berahi secara teratur yang disebut siklus 

berahi. Siklus berahi adalah sebuah berahi dewasa kambing betina 

yang siap dikawinkan dan setiap berahi diakhiri oleh ovulasi.   

Peningkatan produksi peternakan kambing telah 

dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan gertak 

berahi indukan guna mempercepat masa berahi. Oleh karena itu, 

telah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan untuk 
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mengukur tingkat cara efisiensi yang tepat dari berahi. Triana, dan 

Rahardjo (2014) menjelaskan bahwa satu merode untuk melakukan 

gertak berahi terhadap kambing telah dilakukan beberapa kali 

penelitian dengan penyuntikan hormon progresteron. Penyuntikan 

progresteron tersebut berfungsi memperpanjang fase luteal secara 

buatan. Metode lain untuk menstimulasi gertak berahi adalah 

penyuntikan hormon PGF2α pada intramuskuler. Menurut Triana 

dkk., (2014) pemberian PGF2α sangat efektif untuk menggertak 

berahi kambing atau domba.  

Penggunaan hormon progresteron dan PGF2α untuk 

menstimulasi berahi indukan betina yang dilakukan harganya 

cukup tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, perangsangan berahi 

indukan kambing dapat dilakukan dengan metode non medis. 

Metode yang digunakan yaitu menstimulasi berahi dengan induksi 

pada titik akupunktur reproduksi. Penggunaaan metode ini telah 

dilakukan beberapa dasawarsa terakhir sebagai alternatif 

meningkatkan kualitas berahi kambing. Induksi akupunktur dapat 

dilakukan dengan beberapa alat yang digunakan, bisa 

menggunakan metode fisik, kimia, gelombang, tusuk jarum atau 

electromagnetik (Klide dan Kung, 1977). Metode akupunktur 

tersebut dapat digunakan peralatan teknologi laser (Light 

Amplication by Stimulated Emission of Radiation) pada bagian-

bagian titik tertentu, karena teknologi ini mampu menusuk sedalam 

3-4 cm dalam tubuh. Teknologi ini sudah dikembangkan pada 

bidang kedokteran untuk pembedahan, menyembuhan luka, 

merangsang stimulasi hormon, menghentikan pendarahaan, dan 

membunuh sel kanker. Metode akupunktur dengan teknologi Laser 

biasa dinamakan metode Laserpunktur. Metode laserpunktur  ini 

menstimulasi sel-sel aktif yang terhubung pada organ-organ 

tertentu. Stimulasi yang dilakukan dengan laserpunktur dilakukan 

pada titik-titik akupunktur. Teknologi ini dapat dilakukan secara 
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masal karena alat yang digunakan tidak sekali pakai, sehingga 

harga yang digunakan relatif murah.  

Penelitian stimulasi berahi kambing betina dengan 

teknologi laserpunktur telah beberapa kali dilakukan untuk 

meningkatkan daya reproduksi kambing. Pada penelitian 

sebelumnya dilaporkan laserpunktur pada bagian titik akupunktur 

reproduksi. Pada penelitian yang dilaporkan oleh Bintara (2010) 

penggunaan metode laserpunktur pada titik akupunktur dapat 

menstimulasi berahi dan dapat mensinkronisasi berahi pada 

kambing Bligon. Penelitian lain yang dilaporkan oleh Herdis 

(2011), metode laserpunktur dapat digunakan sebagai sinkronisasi 

berahi pada ternak domba garut betina dengan tingkat keberhasilan 

yang cukup tinggi yaitu 95 %. Metode ini dilakukan pada fase 

luteal yang mampu merespon berahi sebesar 100 %. Metode 

laserpunktur dapat digunakan sebagai cara peningkatan kualitas 

berahi domba betina selain metode rangsangan dengan hormon. 

Penelitian yang telah dilakukan dengan menstimulasi pada titik 

reproduksi tertentu dengan induksi yang dilakukan selama 10 detik 

pada interval ± 24 jam. Indikator untuk mengukur kualitas berahi 

dapat dilihat dari lama berahi, waktu mulai berahi dan kadar 

progresteron. Penelitian ini dilakukan pada kambing Boer  betina 

yang sudah dewasa kelamin dan siap bereproduksi, untuk 

mengukur tingkat berahi kambing yang ditinjau berdasarkan 

paritas kambing. Deteksi kambing dilakukan pada saat pagi dan 

sore hari dengan menggunakan pejantan yang sudah dewasa 

kelamin dengan libido yang tinggi. 

 

1.8.   Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh paritas yang berbeda terhadap 

persentase berahi, lama berahi, dan onset berahi yang 
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diberikan induksi laserpunktur pada titik akupuntur 

reproduksi pada kambing Boer dan persilangannya? 

2. Pada paritas berapa induksi laserpunktur memberikan 

kualitas berahi terbaik? 

 

1.9.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh paritas terhadap persentase, 

onset, dan lama berahi kambing Boer dan persilangannya 

yang diberikan induksi laserpunktur pada paritas yang 

berbeda. 

2. Untuk mengetahui paritas yang menghasilkan kualitas 

berahi terbaik dengan perlakuan laserpunktur 

 

1.10.  Manfaat  Peneltian 

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan informasi 

pengaruh induksi laserpunktur  pada titik akupunktur reproduksi 

kambing Boer dan persilangannya.   

 

1.11.  Kerangka Pikir 

Gertak berahi adalah metode untuk merangsang berahi yang 

dilakukan untuk menyerentakan dan mengendalikan siklus berahi. 

Fase berahi bisa dilakukan dengan serentak dan lebih efektif dalam 

managemen reproduksi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

untuk mengontrol siklus berahi diantaranya dengan progesteron – 

controll internal drag release yang digunakan pada sapi serta 

kambing telah terbukti efektif dalam mengontrol siklus berahi 

(Carlson et al., 1989; Wheaton et al., 1993; Junaidi dan 

Norman,2005; Suharto., Junaidi., Kusumawati., dan Widayati, 

2008). Pemberian prostaglandin (PGF2α) untuk menyertakan 

berahi kambing bisa enjadi salah satu cara alternate (Hafizudin, 

Sari., Siregar., dan Hamdan, 2011). Metode lain yang digunakan 



6 
 

adalah dengan flushing, metode ini dapat mempercepat berahi, 

tanggap berahi dan memperpanjang lama berahi (Socheh dkk., 

Ismaya., Bodisatria., dan Kustantinah, 2011).  

Metode lain yang digunakan untuk mengontrol berahi adalah 

dengan perlakuan fisik dengan metode akupunktur. Kusuma., 

Agung., Mahendra., Aulanniam, dan Marsoedi (2013) titik 

akupunktur yang mempunyai jalur spesifik menuju ke organ-organ 

tubuh. Oleh karena itu terdapat beberapa istilah untuk 

menspesifikan daerah tertentu yang berkaitan dengan titik 

akupunktur dengan organ, seperti: titik pertumbuhan, titik 

hormonal, titik reproduksi, titik ketahanan tubuh, titik pernapasan, 

titik jantung, titik lambung, dan titik tonikum.  

Menurut Kusuma (2013) rangsangan dapat berupa mekanis, 

termis, listrik, magnet ataupun melakukan rangsangan dengan 

keempat cara tersebut.  Salah satu cara yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan laser atau 

electromagnetic radiation. Laser berdaya rendah (low power) 

dapat memberikan stimulus biologi seperti mengubah potensial 

membrane sel serta permiabilitas membran untuk ion natrium, 

kalium dan kalsium serta meningkatkan aktifitas seluler dari 

regenerasi syaraf, baik sentral dan perifer serta kemampuan 

produksi hormon dan enzim (Kusuma et al, 2013).   

Laser yang digunakan adalah jenis soft laser  yang memiliki 

panjang Gelombang 6328
o
A , bermuatan 10 mW, berkekuatan 10 

Hz listrik 220 volt, gas laser Helium Neon (He-Ne) yang 

berkekuatan rendah, dan kapasitas sinar 400 jam (Herdis, 2010). 

Daya sinar laser tersebut selanjutnya dipaparkan dipermukaan kulit 

yang mampu menembus lapisan epidermis dan dermis yang 

selanjutnya menimbulkan rangsangan (Sukarto, 1992; 

Kusuma,2013). Rangsangan yang ditimbulkan akan menyebabkan 

pelepasan Ca
2+

, yang selanjutnya Ca
2+

 mengaktifkan calsineurin. 

Ca
2+

 dan Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) mengaktifkan 
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Protein Kinase C (PKC) di jaringan kulit. PKC ini bersama 

Calsineurin berperan dalam  proses fisiologi dalam sel untuk 

mensintesis neutransmiter di jaringan otak. Pelepasan 

neutransmiter diotak menyebabkan terjadinya potensial aksi, yang 

akan mengaktifkan calsineurin dan PKC dan merangsang GAD-65 

untuk pelesan GABA dari GABAergic. GABA berpengaruh pada 

sistem kerja hormon, sistem kerja hormon dipengaruhi oleh 

gonadotrpin yang dipengaruhi oleh Gonadotrpin Releasing 

Hormon (GnRH) yang dihasilkan di Hipothalamus. GnRH akan 

melepas Luteal Stimulating Hormon (LSH) dan Luteal Hormon 

(LH) yang akan merangsang ovarium menumbuhkan folikel-folikel 

de graf, folikel de graf inilah yang akan menghasilkan hormon 

estrogen. Hormon estrogen yang menyebabkan kambing berahi 

dengan ditandai tanda-tanda visual dan tingkah laku ternak 

(Kusuma et al, 2013).   

Paritas kambing mempengaruhi pada beberapa faktor 

produktivitas kambing, seperti produksi susu, dan bobok lahir 

anak. Orman, Gunay, Balci, dan Koyunci (2010) paritas induk 

kambing berkolerasi negative terhadap produksi susu kambing. 

Ukuran anak kambing pada saat bobot lahir (litter size) 

dipengaruhi oleh berapa kali induk kambing melahirkan (Sodiq 

dan Sadewo, 2008; Anggara, Nasich, Nugroho, Kuswati, 2014). 

Berbeda dengan pernyataan dari (Safari, Kifaro, Mushi, Mtenga, 

Adnoy, and Eik, 2012) paritas tidak berpengaruh pada berat badan 

anakan serta pertumbuhan sexualnya.  

Pada uraian diatas maka diharapkan induksi laserpunktur 

yang diinduksi pada titik akupunktur yang menggunakan 

laserpunktur dalam menggertak berahi kambing Boer dan 

persilangannya yang ditinjau pada paritas atau jumlah kelahiran 

induk. Berikut merupakan skema kerangka pikir dari penelitian ini:  
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Injeksi Hormon 
Perlakuan Fisik 

Induksi  

Prostaglandin, 

progesteron, atau 

Anti Inhibin 

Gertak Berahi Paritas yang 

berbeda 

Rangsangan pada kulit dermis dan 

epidermis (Sukarto, 1992; Kusuma,2013 

Pelepasan Ca
2+  

dan melepaskan calsineurin. Ca
2+  

dan GAD mengaktifkan PKC dijaringan kulit. 

PKC dan Calsineurin mentsintesis neutransmiter 

pada jaringan otak 

calsineurin + PKC + GAD-65 merangsang  GABA 

dari GABAergic 

GABA berpengaruh pada aktivitas hormonal oleh 

GnRH 

GnRH melepas (LSH) dan (LH) 

Laserpunktur 

6328
o
A , 10 mW, 10 Hz, 220 volt, 

(He-Ne) kapasitas sinar 400 jam.  
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Gambar 1. Alur kerangka pikir 

1.12. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir, hipthesis yang diajukan adalah: 

Hipothesis  1 : Diduga induksi laserpunktur dapat meningkatkan 

persentase berahi Kambing Boer dan 

persilangannya. 

Hipothesis 2: Diduga induksi laserpunktur dapat meningkatkan 

kualitas onset berahi kambing Boer dan 

persilangannya 

Hipothesis 3: Diduga induksi laserpunktur dapat meningkatkan 

kualitas lama berahi pada paritas yang berbeda 

kambing Boer dan persilangannya.  

 

 

 

 

 

 Persentase berahi 

 Onset berahi 

 Lama berahi 

Ditinjau pada paritas 

yang berbeda 

Berahi 

FSH dan LH merangsang folikel yang menhasilkan 

estrogen 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Teknologi akupunktur telah banyak digunakan untuk 

pencegahan penyakit, menjaga kesehatan, pengobatan sampai 

dengan meningkatkan reproduksi dari ternak. Titik akupuntur 

sendiri adalah titik yang dapat diberikan rangsangan terhadap 

beberapa jenis rangsangan. Menurut Bintara (2010) beberapa 

rangsangan telah dilakukan dengan cara mekanis, termis, listrik, 

dan magnet.  Beberapa penelitian yang telah dilakukan, metode 

akupunktur efektif dalam mengatasi masalah reproduksi serta 

bebas dari efek samping.  

Penggunaan laserpunktur untuk menstimulasi berahi 

hewan telah banyak dilakukan. Salah satunya menstimulasi ikan 

lele untuk mempercepat perkembangan sel-sel leydig 

(Montaybordir et al., 2013), Gertak berahi terhadap kerbau 

(Guntoro dan Yasa, 2003), meningkatkan libido domba garut 

(Herdis, 2010), merangsang berahi pada sapi, dan gertak berahi 

pada Kambing bligon. Chan., et al. (2001) mengatakan akupuntur 

dapat dengan baik digunakan untuk memperbaiki permasalahan 

reproduksi pada hewan ternak. Reproduksi untuk pertumbuhan 

embrio dapat berpengaruh dengan menggunakan laserpunktur 

(Otzdorff., Wachtmeister., Neumaier., Kölle., Thalhammer., 

Handler., 2009) 

Bintara (2010) berpendapat perlakuan yang dilakukan 

untuk penggunaan laserpunkutur adalah dilakukan selama 10 detik 

pada tiap titik akupunktur yaitu pada titik ovarium, titik oviduk, 

titik uterus, titik cervik dan titik vagina titik akupunktur yaitu pada 

titik ovarium, titik oviduk, titik uterus, titik cervik dan titik vagina. 

Laser yang digunakan adalah jenis soft laser yang menggunakan 
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Helium-Neon (He-Ne), panjang gelombang λ 632.8 nm dan 5 mW. 

Kapasitas sinar 400 jam, kekuatan 50 Hz, dan listrik 220 volt. 

Litscher., Wang., Zechmeister (2000) Berpendapat bahwa 

laserpunktur telah digunakan sejal 1970 untuk permasalahan 

reproduksi, dengan menggunakan tipe laser yang lemah pada titik-

titik tertentu.  

Laserpunktur yang berfungsi untuk stimulasi dapat 

meningkatkan aktifitas jaringan seperti peningkatan hormon dan 

enzim jaringan Bahkan  beberapa  penelitian  menunjukkan 

laserpunktur  dapat memperbaiki  sistem  vaskuler, endokrin  dan    

berbagai  sistem  tubuh  lainnya (Hardjatno, 2001; Herdis, 2010). 

International Veterinary Acupuncture Society (2010) stimulasi 

pada titik akupunktur dapat menstimulir organ-organ reproduksi 

sehingga organ-organ reproduksi lebih aktif, sehingga kambing 

betina bisa berahi. Pengaruh terapi laserpunktur dapat 

mempengaruhi regulasi hormonal, infertile, dan masalah anestrus 

(Xie And wedemeyer, 2012).  Menurut Guntoro dan Yasa (2002) 

terjadinya berahi akibat perlakuan laserpunktur juga dapat dapat 

diindikasikan adanya perubahan profil hormon progresteron dan 

estrogen dalam darah. Setelah dilakukan laser kadar progresteron 

menurun sebelum dilakukan laserpunktur, sedangkan kadar 

estrogen semakin meningkat. Laserpunktur dapat meningkatkan 

merangsang metabolisme tubuh meningkatkan sirkulasi darah, 

dapat mempercepat penyembuhan, imflamasi lokal kronis atau 

akut, mempercepat penyembuhan pembengkakan, dan gejala 

imflamasi lainnya (Peterman, 2003; Yasa, 2003; Herdis, 2010). 

Menurut Lin et al. (2001) kejadian anestrus sangat penting dalam 

permasalahan reproduksi hewan ternak, karena akan menyebabkan 

terganggunya fase berahi, hal tersebut dapat diatasi salah satunya 

dengan terapi akupuntur.  
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1   Kambing Peranakan Boer  

Kambing Boer merupakan jenis kambing yang unggul 

untuk produksi daging. Hal ini telah dibuktikan dari laju 

pertumbuhan yang cepat dan kualitas karkas yang baik serta 

memiliki konformasi tubuh yang baik (Adhianto dkk., 2012). 

Begitu pun dengan Elieser, Doloksaribu, Mahmilia, dan 

Pamungkas (2012).  Boer merupakan kambing yang 

mempunyai potensi genetik bertipe pedaging yang baik dilihat 

dari konformasi tubuh, tulang rusuk yang lentur, panjang 

badan dan perototan yang baik Kambing Boer berasal dari 

afrika bagian selatan yang disilangkan dengan kambing 

lainnya, yang dikembangkan di Australia. Kambing yang 

berasal dari bagian selatan afrika cenderung berkembang biak 

sepanjang tahun (Elieser, Sumadi, Suparta, dan Subandriyo, 

2006). Kambing Boer dikembangkan di Indonesia untuk 

meningkatkan produktivitas kambing-kambing lokal. Kambing 

Boer disilangkan dengan kambing lainnya seperti peranakan 

etawa, kambing kacang, atau kambing saanen. Begitupun 

menurut Mahmilia, Doloksaribu, Elieser, dan Pamungkas 

(2005) Salah satu kambing lokal yaitu kambing kacang sudah 

dikembangkan untuk memperbaiki genetik yang disilangkan 

dengan kambing Boer yang memiliki genotip yang bagus.  

Parasmawati, Suyadi, dan Wahyuningsih (2012) 

Kambing Boer memiliki daya reproduksi yang bagus sehingga 

dapat memiliki 3 anak dalam kurung waktu 2 tahun. Bobot 

dewasa pejantan ini  mampu mencapai 110 kilogram (kg), 

sedangkan betina mampu mencapai 100 kg (Malan, 2000 dan 

Mirajuddin, 2006). Berbeda dengan laporan Mahmilia dan 

Doloksaribu (2010) kambing Boer jantan yang berumur 2-3 

tahun mampu memiliki berat badan 110-135 kg, sedangkan 

untuk betina antara 90-100 kg.  Persilangan Boer seperti 
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Boerawa dapat memiliki bobot lahir, sapih dan 1 tahun 

masing-masing adalah 2,9 kg; 19,8  kg; dan 40,9 kg (Adhianto, 

2012). Sedangkan menurut Elieser dkk. (2006) Hasil 

persilangan kambing Boer dengan kacang rata-rata 2,35 ±  

0,69 kg, kambing Boer pure breed rataan litter size kambing 

Boer adalah 1,7 ekor.  

Menurut Elieser  dkk. (2012) kambing Boer dapat 

dikawinkan pada umur sekitar 10 sampai 12 bulan. Kambing 

Boer juga memiliki kesuburan yang tinggi, dengan tingkat 

kesuburan 90 %. Dilaporkan pula bahwa kejadian beranak 

kembar 2 sekitar 60% dan kembar 3 sekitar 15% (Mahmilia, 

2007). Kambing Boer dapat beradaptasi dengan baik pada 

semua jenis iklim (Barry dan Godke, 1991; Kostaman dan 

Sutama, 2005).  

 

2.2.2   Reproduksi Kambing Betina  

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kambing di 

Indonesia dapat dilakukan dengan efisiensi reproduksi yang 

nantinya akan ditentukan dari hasil perkawinan. Faktor yang 

menentukan dalam meningkatkan perkawinan sehingga 

didapat populasi dengan jumlah yang banyak adalah dengan 

produktivitas kambing betina. Betina kambing dapat dikatakan 

desasa apabila telah mengalami siklus berahi untuk pertama 

kalinya. Siklus berahi tersebut biasanya terjadi pada umur 8 – 

12 bulan (Sodiq dan abidin, 2002; Ismail, 2009). Siklus berahi 

adalah siklus dalam kehidupan kambing yang sudah dewasa 

yang mengalami berahi untuk pertama kalinya sampai 

terjadinya ovulasi. Menurut Tambing dan Sariubang (2008) 

kambing betina yang mengalami fase berahi memiliki tingkah 

tanda-tanda yang berkaitan dengan visual berahi, yaitu: (1) 

warna vulva yang kemerahan; (2) pembengkakan vulva; dan 

(3) mengeluarkan cairan bening dalam vulva. Sistem 
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reproduksi kambing betina dapat dilihat dari tanda-tanda 

berahi yang dapat dilihat dari tingkah laku ternak dan tanda-

tanda visual ternak, tanda-tanda tersebut disebut siklus berahi 

(Djanuar, 1985; Ismail, 1989; Ismail, 2009).  

Rokana, Sigit, Saeroni (2010) Peningkatan 

produktivitas kambing dapat dilakukan dengan cara perbaikan 

manajemen reproduksi. Efisiensi reproduksi dipengaruhi oleh  

fertilitas atau proporsi kambing betina yang dikawinkan 

berhasil bunting, angka kelahiran, dan anak kambing yang 

dilahirkan setiap seratus ekor kambing betina bunting. Angka 

tersebut dipengaruhi oleh angka ovulasi. Penampilan 

reproduksi dapat berupa umur ternak, pertama kali berahi, 

pertama kali dikawinkan, pertama kali bunting, jumlah 

perkawinan per kebubuntingan, jarak bunting, dan lama 

kosong (Parasmawati dkk., 2011).  

 Rokana dkk (2010) berpendapat bahwa lama 

kebuntingan pada kambing rata-rata 150 hari. Waktu tersebut 

bepotensi kambing betina mampu melahirkan dua kali atau 

lebih dari satu ekor dalam setahun. Beberapa metode telah 

digunakan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dimulai 

dengan menurunkan interval kelahiran dari 1 kelahiran setahun 

menjadi tiga kali kelahiran dalam dua tahun atau dua kali 

kelahiran dalam satu tahun (interval enam bulan).  

Kambing dapat dikawinkan pada fase berahi setelah 

beberapa fase dari siklus berahi. Siklus berahi sendiri terdapat 

beberapa fase, yaitu: fase metestrus, diestrus, proestrus dan 

berahi. Lama siklus berahi yang 21 hari dibagi menjadi empat 

fase yang memiliki lama berbeda-beda. Fase metestrus 

memiliki waktu proses 2 sampai 3 hari yang ditandai dengan 

pembentukan korpus luteum dengan stimulasi dari estrogen 

yang tinggi sampai pada fase berikutnya. Fase diestrus 

memiliki masa terpanjang  yaitu 13 – 15 hari yang ditandai 
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corpus luteum telah penuh sampai pada corpus luteum 

diregresi. Fase metestrus dan diestrus sering disebut fase 

luteal. Sementara fase proestrus dan berahi disebut fase 

folikuler, karena fase ini terjadi pembentukan folikel-folikel. 

Pada Fase Proestrus, terjadi pembentukan folikel-folikel yang 

dimulai dari pembentukan Folikel Ovarium, Folikel Primer, 

Folikel Sekunder, Folikel Tersier dan Folikel De Graf. Pada 

fase ini kambing betina sudah mulai mengalami tanda-tanda 

tingkah laku berahi, akan tetapi tidak mau dinaiki oleh 

pejantan. Setelah proses proestrus, maka proses selanjutnya 

adalah fase kambing betina yang siap dikawinkan atau fase 

berahi, karena hormon estrogen yang tinggi menstimulasi 

dalam daram darah sehingga terjadi berahi.  Setelah 

dikawinkan kambing belum tentu bisa terjadi kebuntingan, ciri 

yang tampak dari kebuntingan adalah tidak terjadi berahi 

kembali. Akan tetapi sering tidak terjadi berahi kembali tanpa 

kebuntingan atau sering disebut anestrus. Tingkat ovulasi dan 

jumlah anak per kelahiran biasanya lebih rendah pada saat 

pubertas, yang tidak sama-sama dengan faktor yang tidak 

seragam, menyebabkan efisiensi reproduksi lebih rendah pada 

ternak yang masih muda (Ismail, 2009). Menurut Parasmawati 

dkk. (2011) terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi 

terjadinya jarak kelahiran yang kurang ideal diantaranya 

interval pertama berahi dengan terjadinya kebuntingan, 

kegagalan perkawinan, dan kematian embrio Folicle 

Stimulating Hormone dan Luteum hormone yang berfungsi 

untuk menstimulasi hormon estrogen.  

Peningkatan reproduksi yang telah dilakukan untuk 

menyingkat masa perkawinan telah dilakukan beberapa kali 

penelitian. Gertak berahi atau stimulasi kambing betina yang 

telah siap kawin dipercepat fase berahinya pada saat fase 

luteal. Gertak berahi telah dilakukan dengan beberapa cara 
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seperti penyuntikan hormon untuk menstimulasi kepada 

kambing betina, guna mempercepat masa kawin. Seperti yang 

dilaporkan oleh Dewi dkk (2011) injeksi hormon PGF2α 

mampu mempercepat berahi kambing yang disuntikan pad 

intramuskuler. Penelitian tersebut dilaporkan dengan 

Controlled  Internal  Drug  Release untuk mempercepak fase 

berahi. Socheh dkk, Ismaya, Budisatria dan Kustantinah 

(2011) metode flushing atau tidak diberikan pakan sesudah 

atau sebelum perkawinan dilaporkan mampu mempercepat 

berahi serta memperpanjang masa berahi Kambing kejobong 

betina dewasa. Hormon  PGFα   akan  meregresi  CL,  

akibatnya  kadar hormon  progesteron  akan  turun.  

Rendahnya kadar progesteron akan berdampak pada naiknya 

hormon  FSH  yang  akan  merangsang perkembangan folikel 

sampai matang dan pada akhirnya akan menimbulkan gejala 

berahi  pada sapi.   

Hormon  PGFα  hanya  efektif  apabila  diberikan pada 

fase luteal ketika korpus luteum masih  aktif.  Jika diberikan 

pada  fase  folikuler, maka  injeksi  PGFα   tidak  akan  efektif  

(tidak  timbul berahi) (Hafizuddin dkk., 2011). Pemberian 

hormon anti inhibin yang diujikan oleh Siregar dan Armansyah 

(2006) menghasilkan percepatan waktu berahi tidak terjadi 

sedangkan lama berahi menunjukan waktu yang lebih lama. 

Pemberian progresteron yang dikombinasikan dengan 

prostaglandin, menghasilkan presentasi berahi 87,5 % dan 

persentase kebuntingan 100 %.  

    Metode lain yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas berahi kambing telah dilakukan penelitian pada 

kambing bligon. Laporan dari Bintara (2010) penggunaan laser 

untuk menstimulasi berahi dengan induksi pada titik 

akupunktur reproduksi kambing mampu mensingkronisasi 

berahi kambing Bligon. Herdis (2011) melaporkan stimulasi 
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dengan laserpunktur mampu mensinkronisasi berahi pada 

domba garut yang dilakukan pada fase luteal, dengan tingkat 

keberhasilan 95 %.  

 

2.2.3   Akupunktur  

Akupunktur adalah salah satu metode non medis yang 

berasal dari cina, sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan 

pengobatan. Pengobatan akupuntur dilakukan dengan cara 

induksi kepada titik-titik tertentu yang disebut titik 

akupunktur. Pengobatan akupunktur sendiri dilakukan sejak 

3000 tahun yang lalu dengan tujuan mengobati, menjaga 

kesehatan dan menyembuhkan fungsi organ pasien.  

Berdasarkan International Veterinary Acupuncture 

Society (2010) akupuntur pada bidang veteriner sudah dikenal 

sejak 3 dasawarsa terakhir dengan tujuan menyembuhkan 

fungsi organ-organ dan menjaga kesehatan ternak. Konsep 

dasar teori akupuntur adalah setiap organ yang terdapat pada 

ternak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Salah 

satu fungsi organ yaitu usus yang mampu menyerap nutrisi 

merupakan organ yang aktif dapat disebut yin, dan nutrisi yang 

diserap adalah Yang. Yin-Yang merupakan dasar teori yang 

diungkapkan untuk ilmu akupunktur. Yin mempunyai peran 

yang passive, sedangkan yang mempunyai peran yang aktif.  

Dari teori tersebut, pada titik-titik akupunktur dilakukan 

perangsangan terhadap organ-organ tubuh lain yang terhubung 

dengan titik akupunktur. Biasanya titik akupunktur 

menggunakan alat untuk proses pengobatan dengan jarum, 

atau sering disebut terapi tusuk jarum (Klid dan Kung 1977).  

Teknologi akupunktur telah banyak digunakan untuk 

pencegahan penyakit, menjaga kesehatan, pengobatan sampai 

dengan meningkatkan reproduksi dari ternak. Titik akupuntur 

sendiri adalah titik yang dapat diberikan rangsangan terhadap 
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beberapa jenis rangsangan. Menurut Bintara (2010) beberapa 

rangsangan telah dilakukan dengan cara mekanis, termis, 

listrik, dan magnet.  Beberapa penelitian yang telah dilakukan, 

metode akupunktur efektif dalam mengatasi masalah 

reproduksi serta bebas dari efek samping. Rangsangan 

terhadap jantung akan memacu aliran darah untuk 

mendistribusikan zat-zat makanan ke organ-organ tubuh. 

Rangsangan terhadap paru-paru mampu meningkatkan kinerja 

paru-paru sehingga penyerapan oksigen meningkat kedalam 

darah.  

Pada indukan ternak stimulasi pada titik tertentu yang 

berhubungan dengan bagian organ reproduksi mampu 

mempengaruhi hormone seks seperti Luteum Hormon, Folicle 

Stimulaitng Hormon, progresteron dan estradiol. (Lin et al., 

2010; Herdis 2010). Penerapan metode akupunktur pada 

pejantan dilakukan penelitian untuk meningkatkan tingkat 

libido atau siap mengawini betina. Herdis (2010) penembakan 

induksi dengan menggunakan laserkpunktur pada titik 

akupunktur reproduksi ternak pejantan dapat meningkatkan 

tingkat libido yang dilakukan pada domba garut. Selanjutnya 

dilaporkan waktu menaiki betina pada pejantan dilakukan lebih 

cepat dan masa ejakulasi lebih cepat jika dibandingkan pada 

ternak yang tidak dilakukan akupunktur. Pejantan distimulasi 

pada titik akupunktur daerah reproduksi, sehingga sel-sel aktif 

dan merangsang testoeteron yang selanjutnya pejantan menaiki 

betina dan mulai ejakulasi.  

 

2.2.4.   Teknologi Laserpunktur  

Laser adalah singkatan dari Light Amplication by 

Stimulated Emmision of Radiation atau rangsangan untuk 

memperkuat cahaya melalui emisi radiasi. Bintara (2010) 

mengungkapkan laser terdapat dua jenis berdasarkan sifatnya, 
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yaitu Hard Laser dan Soft Laser. Hard laser biasanya biasa 

digunakan untuk peralatan perang, sedangkan soft laser 

digunakan untuk peralatan medis, kesehatan dan pengobatan. 

Teknologi laser telah dikembangkan tiga  dasawarsa terakhir. 

Laser telah digunakan untuk pembedahan, penyembuhan luka, 

menghentikan pendarahan, membunuh sel kanker dan anesti 

lokal (Herdis, 2010).  

Laser telah banyak dikembangkan untuk pengobatan, 

kesehatan dan perangsang reproduksi ternak. Perangsangan 

reproduksi oleh laser menggunakan menggunakan metode 

akupunktur pada titik-titik reproduksi. Perangsangan terhadap 

organ-organ tubuh tertentu pada titik akupunktur dengan 

menggunakan laser disebut laserkpunktur. Teknologi laser 

punktur adalah titik-titik akupunktur yang dirangrang dengan 

menggunakan laser yang dapat menyebabkan stimulasi 

terhadap jaringan. Efek yang disebabkan oleh laser dinamakan 

elektrobioluminsencel yang artinya menstimulasi dengan 

elektrik pada sel dan jaringan (Mantayborbir, Fadjar, Agung, 

and Mahendra, 2013).  Laserpunktur menggunakan jenis soft 

laser, sehingga hanya mampu merangsang organ-organ tertentu 

tanpa merusak ternak secara fisik. Fatimah (2010) menjelaskan 

stimulasi yang menggunakan laser telah digunakan ke berbagai 

ternak antara lain sapi dan ayam untuk meningkatkan produksi 

daging dan telur.  

Kekuatan laser yang digunakan relatif rendah, 

bermuatan 5 mW sampai 30 mW. Pada kekuatan laser ini 

terbukti telah meningkatkan aktifitas jaringan, seperti 

peningkatkan enzim dan hormone jaringan. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan metode laserpunktur dapat 

memperbaiki system vascular, endokrin dan organ tubuh 

lainnya (Hardjatno, 2003; Herdis 2011). Penelitian yang telah 

dilakukan menyebutkan laserpunktur dapat meningkatkan 



20 
 

metabolisme sel, mempercepat penyembuhan luka, 

meningkatkaan peredaran darah, dan mempercepat hilangnya 

rasa sakit (Paterman, 2003; Yasa, 2003; Herdis, 2011).  

 Teknologi laserpunktur umumnya menggunakan laser 

Helium-Neon (He-Ne) yang berkekuatan rendah dan karbon 

dioksida (CO2). Laser ini tidak terjadi radiasi sehingga tidak 

ada efek samping, karena laser ini termasuk soft laser yang 

hanya merangsang bagian tertentu dari organ-organ pada titik 

akupunktur (Hardjatno, 2001; Herdis 2011). Menurut Herdis 

(2011) laserpunktur merupakan metode pengobatan non medis 

yang disebut metode terapetik dengan menggunakn laser 

dengan memberikan rangsangan pada titik-titik akupunktur.  

Sinar-sinar yang biasanya digunakan untuk metode 

laserpunktur untuk menstimulasi titik akupunktur mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut; (1) Koheren (mempunyai panjang 

gelombang yang sama; (2) Monochromatic (berkas cahaya 

yang keluar hanya memiliki satu panjang gelombang); (3) 

Paralel (berkas cahaya yang dihasilkan sejajar sehingga, daya 

jangkauan lebih jauh); (4) Brightness (berkas cahaya yang 

keluar memiliki tingkat kecerahan yang tinggi). Sifat-sifat 

tersebut mampu menstimulasi sel-sel pada titik akupunktur 

dengan kuat oleh laser (Herdis, 2005; Herdis, 2010). 

Laserpunktur juga mampu menstimulasi bagian-bagian titik-

titik akupunktur pada organ reproduksi, aplikasi laserpunktur 

menstimulasi beberapa organ reproduksi jantan dan betina.  

 

2.2.5.   Gertak Berahi dengan Laserpunktur 

Perkembangan ternak kambing lokal yang terpenting 

adalah berahi  atau berahi (Ismail, 2009). Berahi  kambing 

sangat dipengaruhi oleh faktor reproduksi kambing. 

Reproduksi kambing betina sangat penting untuk 

mempengaruhi kualitas ternak. Kambing jantan dapat 
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dikawinkan apabila telah mencapai dewasa kelamin. Ovarium 

merupakan tempat pembentukan sel telur yang sangat penting 

dalam fertilisasi dengan sperma. Meskipun kambing telah 

dewasa kelamin, akan tetapi tidak setiap waktu kambing dapat 

dikawinkan secara alami atau buatan (IB). Kambing betina 

bisa dikawinkan apabila pada saat fase berahi dalam siklus 

berahi.  

Fase berahi sendiri terdiri dari empat Fase, yaitu Fase 

Metestrus, Diestrus, Proestrus dan Berahi. Fase Metestrus dan 

Diestrus sering disebut masa luteal, sedangkan fase proestrus 

dan berahi sering disebut fase folikel. Pada Fase Folikel 

terdapat Fase Berahi Kambing yang siap dikawinkan karena 

pertumbuhan folikel-folikel telah matang, dan siap untuk 

dibuahi. Fase ini dapat terjadi hanya 30-40 jam. Sedangkan 

siklus berahi terjadi selama 21 hari, oleh karena itu perlu 

mensingkronisasi berahi dengan gertak berahi (Triana dkk., 

2014).  

Faktor lain yang diperhatikan untuk melakukan gertak 

berahi adalah kesulitan mendeteksi berahi yang berkaitan 

dengan tanda-tanda visual berahi (seperti: kemerahan, 

pembengkakan, keluarnya lendir) yang sulit untuk dilihat, 

sehingga sulit untuk menentukan waktu pelaksanaan 

perkawinan secara buatan (Tambing dan Sariubang, 2008). 

Selain tanda-tanda visual deteksi berahi dapat diperlihatkan 

dari tanda-tanda berahi secara teratur yang disebut siklus 

berahi, yang bisa dilihat dari tingkah lakunya (Djanuar, 1985; 

Ismail, 1989; Ismail, 2009). Kurang efisiesnsinya reproduksi 

kambing PE menurut Dewi dkk.  (2011) dikarenakan oleh 

kegagalan reproduksi yang sering terjadi karena ketidaktahuan 

atau keterlambatan deteksi berahi sehingga dapat menurunkan 

angka konsepsi.  
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berahi, 

diantaranya, umur ternak, keturunan, musim, dan kehadiran 

kambing jantan (Ismail, 2009). Mengawinkan betina pada 

waktu yang tepat, yaitu antara 12-18 jam setelah berahi  dan 

diulang keesokan harinya apabila masih menunjukan berahi  

(Hunter, 1985; Hafizuddin, 2011). Selanjutnya dilakukan 

perkawinan dengan kawin alami atau Inseminasi Buatan, 

namun terdapat kendala menurut Tambing dan 

Sariubang(2008)  yaitu sulitnya mendeteksi berahi  dan teknik 

inseminasi yang kurang tepat. Telah terdapat beberapa cara 

yang telah dilakukan untuk menstimulasi berahi , sehingga 

dapat terjadi singkronisasi yang selanjutnya dapat dilakukan 

IB.  

Gertak berahi merupakan salah satu cara untuk 

mensingkronkan berahi  untuk dapat dikawinkan. Terdapat 

beberapa cara untuk mensingkronkan berahi kambing, 

diantaranya Flushing dengan basis pakan, injeksi Prostaglandin 

sampai injeksi hormon progresteron. Metode Flushing berbasis 

pakan lokal dilakukan oleh Socheh dkk (2011) melaporkan, 

metode ini mampu meningkatkan daya tanggap berahi, 

mempercepat awal berasi serta memperpanjang lama berahi  

kambing kejobong betina dewasa. Injeksi prostaglandin atau 

Hormon PGF2α mampu mempercepat respon berahi pada 

kambing betina dewasa PE (Dewi dkk dkk, 2011).  

Salah satu metode yang digunakan untuk menggertak 

berahi kambing adalah metode akupunktur. Metode ini sudah 

dilakukan tiga dasawarsa terakhir untuk mengobati, mencegah, 

dan menjaga kesehatan (International Veterinary Acupuncture 

Society, 2010). Berdasarkan Klide dan Kung (1977) 

akupunktur terhadap hewan dapat dilakukan dengan beberapa 

alat, baik itu fisik, kimia, elektromagnetik, atau laser. Salah 

satu metode yang sekarang banyak digunakan adalah metode 
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laserpunktur, atau menstimulasi organ-organ tertentu dengan 

meninduksi beberapa titik akunpuktur dengan menggunakan 

laser.  

Penggunaan laserpunktur untuk menstimulasi berahi 

hewan telah banyak dilakukan. Salah satunya menstimulasi 

ikan lele untuk mempercepat perkembangan sel-sel leydig 

(Montaybordir et al., 2013), Gertak berahi terhadap kerbau 

(Guntoro dan Yasa, 2003), meningkatkan libido domba garut 

(Herdis, 2010), merangsang berahi pada sapi, dan gertak berahi 

pada kambing bligon. 

Menurut Herdis (2011), penggunaan laserpunktur 

untuk Gertak berahi  ternak terdapat titik-titik akupunktur yaitu 

(1) Stimulasi Titik Ming-Meng/berahi  (tunggal)  terletak  di 

daerah dorsal dari  persendian  vetebrae  lumbal    II  dengan  

vetebrae  lumbal    III  (sebagai  general point).  Rangsangan  

pada  titik  ini  akan meningkatkan aktivitas kelenjar hypofisa. 

(2) Titik Shen Yu/Ovarium  (dexter dan sinister)  terletak  di  

daerah  dorsal  antara    processus  transversus  dari  vetebrae  

lumbal I-II -III. Rangsangan pada titik ini akan meningkatkan 

aktivitas  ovarium  dalam  hal  pembentukkan folikel dan 

pembentukan hormon reproduksi. (3) Titik  Oviduk  (dexter  

dan  sinister)  terletak  di daerah dorsal antara   processus  

transversus  dari  vetebrae  lumbal  III-IV-V-VI.  Rangsangan 

pada titik ini akan menghindari sistik ovari dan hipofungsi 

ovari. (4) Titik cervik uteri  (dexter dan sinister) terletak di 

daerah ujung atas os  ileum. Rangsangan pada  titik  ini  akan  

mengoptimalkan  servik uteri  pada  kejadian  berahi  dimana  

akan membuka untuk keluarnya lendir berahi . (5) Titik  

Hormonal  (tunggal)  terletak  di daerah dorsal  dari  

persendian  sacro-coccygea.  Rangsangan pada titik ini akan 

meningkatkan produksi  hormon  prostaglandin  dari  dalam  

tubuh. (6)  GV-1    satu  buah    titik  akupunktur  terletak  di 
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atas vulva  dan  dua  buah  titik  akupunktur terletak di sisi kiri 

dan kanan  pertengahan vulva. Penelitian yang dilaporkan oleh 

Guntoro dan Yasa (2002) perlakuan laserpunktur diberikan 

pada 14 titik akupunktur reproduksi dengan durasi 10 detik 

sekali papar.  

Bintara (2010) berpendapat perlakuan yang dilakukan 

untuk penggunaan laserpunkutur adalah dilakukan selama 10 

detik pada tiap titik akupunktur yaitu pada titik ovarium, titik 

oviduk, titik uterus, titik cervik dan titik vagina titik 

akupunktur yaitu pada titik ovarium, titik oviduk, titik uterus, 

titik cervik dan titik vagina. Laser yang digunakan adalah jenis 

soft laser yang menggunakan Helium-Neon (He-Ne), panjang 

gelombang λ 632.8 nm dan 5 mW. Kapasitas sinar 400 jam, 

kekuatan 50 Hz, dan listrik 220 volt.  

Laserpunktur yang berfungsi untuk stimulasi dapat 

meningkatkan aktifitas jaringan seperti peningkatan hormon 

dan enzim jaringan Bahkan  beberapa  penelitian  

menunjukkan laserpunktur  dapat memperbaiki  sistem  

vaskuler, endokrin  dan    berbagai  sistem  tubuh  lainnya 

(Hardjatno, 2001; Herdis, 2010). International Veterinary 

Acupuncture Society (2010) stimulasi pada titik akupunktur 

dapat menstimulir organ-organ reproduksi sehingga organ-

organ reproduksi lebih aktif, sehingga kambing betina bisa 

berahi. Sedangkan menurut Guntoro dan Yasa (2002) 

terjadinya berahi akibat perlakuan laserpunktur juga dapat 

dapat diindikasikan adanya perubahan profil hormon 

progresteron dan estrogen dalam darah. Setelah dilakukan laser 

kadar progresteron menurun sebelum dilakukan laserpunktur, 

sedangkan kadar estrogen semakin meningkat. Dalam aksinya 

laserpunktur dapat meningkatkan merangsang metabolisme 

tubuh meningkatkan sirkulasi darah, dapat mempercepat 

penyembuhan, imflamasi lokal kronis atau akut, mempercepat 
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penyembuhan pembengkakan, dan gejala imflamasi lainnya 

(Peterman, 2003; Yasa, 2003; Herdis, 2010). Begitu halnya 

dengan hasil penelitian Guntoro dan Yasa (2002), proses 

berahi dengan stimulasi laserpunktur juga dapat diindkasi 

dengan adanya perubahan hormon (progresteron dan estrogen) 

dalam darah. Respon berahi akibat perlakuan laserpunktur juga 

dapat terjadi keberhasilan ovulasi, terbukti dengan tingkat 

keberhasilan IB.   

 

2.2.6.   Kualitas berahi kambing betina  

Kualitas berahi  kambing betina dapat diindikasikan 

dengan tanda-tanda berahi , diantaranya, kambing gelisah, ekor 

diangkat serta digerakan ke kanan dan kekiri, mengembik, 

berusaha mendekatkan ke kambing pejantan, vulva 

membengkak, berwarna merah, suhu meningkat atau vulva 

hangat, dan mengeluarkan cairan yang jernih (Sumoprastowo, 

1980; Siregar dan Armansyah, 2006). Kualitas berahi dapat 

dilihat dari waktu pertama berahi, lama berahi, dan kadar 

progresteron dalam darah. Waktu pertama berahi kambing 

dapat dihitung semenjak fase luteal pada fase metestrus. Lama 

berahi, dapat damati semenjak waktu pertama kali berahi 

sampai dengan tidak berahi  kembali. Sedangkan kadar 

progresteron yang dapat dihitung dari darah, pada waktu berahi 

progesteron mempunyai kadar yang rendah.  

Pada saat ternak telah mengalami fase luteal berarti 

telah memiliki CL. Akibatnya hormon ini melisiskan CL yang 

dibentuknya. Lisisnya CL menyebabkan kadar progresteron 

menurun, yang menyebabkan kehilangannya hormon 

gonadotropin, selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan folikel-

folikel degraf. Pada saat ini kadar estrogen akan semakin 

meningkat, estrogen inilah yang mempengaruhi stimulasi 

berahi  dan terjadi tanda-tanda visual kelamin (Tambing dan 
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Sariubang, 2008). Triana dkk (2014) banyaknya folikel yang 

akan berovulasi akan meningkatkan estrogen dalam serum dan 

memperpanjang masa berahi.   

Fase berahi dari kambing yang berbeda-beda, dan cara 

pendeteksian yang cukup sulit. Dikembangkan cara untuk 

memperpanjang masa berahi . Salah satunya dengan cara 

induksi  hormone prostaglandin. Dewi dkk (2011) 

pengindukasi hormon PGF2α dengan disingkronkan Implant 

Control Internal Drug Release menghasilkan durasi berahi 

sepanjang 32,40±1,47  pada Body Condition Score II. Berbeda 

dengan yang dilaporkan oleh Socheh dkk (2011) pemberian 

pakan hijauan tanpa adanya konsentrat sebelum dan setelah 

berahi dapat memperpanjang berahi  kambing kejobong. 

Sedangkan laporan Herdis (2011) metode akupunktur dengan 

alat Laser yang berkekuatan rendah dapat memperpanjang 

berahi domba garut, sama halnya dengan diinduksi  dengan 

prostaglandin. Bintara (2010) stimulasi yang dilakukan kepada 

kambing bligon dengan perbandingan Laserpunktur dengan 

induksi  Prostaglandin tidak terjadi perbedaan yang nyata, hasil 

yang diperoleh secara berturut-turut adalah 24,0±3,7 dan 

25,0±5,9 jam.      

Progesteron merupakan hormon yang sangat 

berpengaruh pada siklus berahi. Fase berahi ditandai oleh 

menurunnya progesteron yang diikuti oleh meningkatnya 

estrogen. Estrogen akan merangsang FSH dan LH dari hipofisa 

dan akan merangsang tanda-tanda berahi (Herdis, 2011). 

Keberadaan progresteron harus dideteksi dengan mengambil 

sampel darah pada tubuh ternak. Ternak yang tidak mencirikan 

tanda-tanda berahi pada tingkah laku ternak disebabkan  oleh 

hormon progresteron yang tinggi, sehingga kurang menstimulir 

sekresi hormon estrogen yang diperlukan oleh untuk terjadinya 

berahi (Foster dan Ryan, 1981; Sutama et al., 1988; Sutama, 
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2011;  Utomo, 2013). Menurut Sutama, Budiarsana, Mathius, 

Wayan dan Juarini (1999) kadar progesteron juga sangat 

penting untuk mempertahankan kebuntingan pada kambing. 

Pada masa menyusui progresteron menstimulasi spembentukan 

system sekretori di kelenjar ambing (Damanik et al., 2006; 

Bangun, 2011). Progesteron merupakan hormon luteal yang 

diproduksi oleh CL. Serum darah dalam ternak yang diteliti 

hormon progesterone, dapat melihat keadaan ternak tersebut. 

Keadaan yang dapat dilihat adalah keadaan sudah infertil, 

normal, berahi , dan bunting, sehingga dapat dijadikan deteksi 

berahi  (Haryatno, 1995; Siregar, 2009).  

Penyertakan berahi kambing telah banyak dilakukan 

sebagai efisiensi reproduksi, sehingga dapat diprediksi waktu 

berahi. Timbulnya berahi yang bersamaan, menurut Socheh 

dkk (2011) timbulnya berahi yang bersamaan, karena terdapat 

preparat prostaglandin yang diinjeksi sehingga menyebabkan 

kemunduran fungsi CL yang disebabkan luteolitik. 

Prostaglandin secara alami dilepaskan oleh uterus yang tidak 

bunting dan berfungsi melisis CL. Prostaglandin yang 

mengakibatkan hancurnya CL menyebabkan aliran darah pada 

CL yang menurun. Begitupun dengan aliran darah dalam 

progesteron menurun. Penurunan aktivitas progesteron 

merangsang hipofisa anterior untuk melepaskan FSH dan LH. 

Kedua hormon tersebut bertanggung jawab pada proses 

folikulogenesis dan obulasi yang menyebabkan folikel tumbuh 

dan matang. Folikel-folikel yang tumbuh tersebut 

menghasilkan hormon estrogen, hormon inilah yang akan 

merangsang organ visual, menyebabkan timbulnya tanda-tanda 

berahi.  
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2.2.6.1.  Lama berahi 

Lama berahi pada kambing dapat diukur sejak 

munculnya gejala berahi untuk pertama kalinya, sampai 

kambing hilang tanda-tanda berahinya (Tambing dan 

Sariubang, 2008). Lama berahi  adalah interval waktu 

pertama munculnya berahi  gejala berahi pertama kali 

sampai hilangnya tanda-tanda berahi (Tambing dan 

Sariubang, 2009). Sebelum fase berahi kambing 

mengalami fase proestrus yang bisa dinaiki oleh 

pejantan, namun tidak bisa dikawini, karena pada fase 

ini folikel de graf  belum matang dan kadar estrogen 

yang belum tinggi. Berahi sangat dipengaruhi oleh 

estrogen, yang diproduksi oleh folikel. Folikel 

merangsang lonjakan LH yang menginduksi  ovulasi 

dan menginisiasi sel-sel lutein (Triana dkk., 2014). 

Estrogen yang tinggi menstimulasi organ-organ visual, 

sehingga terjadi tanda-tanda tingkah laku pada berahi.  

Pada saat berahi suhu vagina meningkat, 

menurut Dewi dkk. (2011) selama ternak berahi 

sirkulasi darah didaerah vagina meningkat dan 

warnanya memerah sehingga diasumsikan temperatur 

vagina yang meningkat. Meningkatnya kadar estradiol 

akan meningkatkan peredaran darah dalam vagina 

meningkat. Aktivitas sel-sel dalam vagina yang 

meningkat, menyebabkan suhu vagina yang meningkat. 

Estradiol juga akan menyebabkan meningkatnya cairan-

cairan pada sel-sel vagina yang mengakibatkan vagina 

membengkak. Lama berahi dapat dipengaruhi oleh 

banyaknya folikel yang berovulasi akan meningkatkan 

kadar estrogen dalam serum (Triana dkk, 2014). Lama 

berahi kambing dapat dilakukan dengan saat kambing 



29 

 

mulai dinaiki oleh pejantan deteksi sampai dengan 

hilangnya tanda berahi (Siregar dan Armansyah, 2006).  

  Menurut Bintara (2010) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi berahi, diantaranya, umur 

ternak, hormon yang digunakan pada saat induksi  

hormon, dan kondisi tubuh. Lama berahi kambing 

sangat berbeda-beda tergantung pada jenis kambing itu 

sendiri, laporan Scoheh dkk (2011) lama berahi  

kambing kejobong adalah 36,54±0,25 jam, kambing PE 

50,1 ± 1,50 jam (Tambing dan Sariubang, 2009), 

namun berbeda dengan Suharto dkk (2008) lama berahi 

terpanjang kambing PE adalah 36.61 ± 2,5  jam, dan 

kambing Bligon 24,0±3,7 jam (Bintara, 2010).  

 

2.2.6.2.  Waktu Timbulnya berahi 

Kambing siap dikawinkan ketika telah terjadi 

berahi , yang ditandai dengan siklus berahi. Pertama 

kali kambing berahi pada usia 15 bulan atau 9-12 bulan 

(Abidin dan Sodiq, 2007; Rokana dkk., 2010)  karena 

telah mencapai dewasa kelamin. Pada kondisi ini, 

kambing telah bisa dikawinkan untuk pertama kalinya. 

Namun, pada kondisi ini organ-organ dalam tubuh 

belum optimal, sehingga perlu terjadi dua atau tiga kali 

siklus berahi untuk pertama kalinya untuk dikawinkan. 

Ternak yang telah mengalami partus, secara fisiologis 

konsentrasi estrogen dan waktu ovulasi dalam darah 

meningkat. Konsentrasi estrogen yang tinggi, 

merangsang organ-organ visual, sehingga ternak akan 

lebih cepat terjadi berahi (Ismail, 2009). Awal 

timbulnya berahi bisa dipancing dengan pejantan, 

betina mau didekati dan menunjukan ketertarikan pada 

pejantan dan diasumsikan sebagai awal berahi (Suharto, 
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2008). Umur serta paritas telah terjadinya kelahiran 

akan lebih cepat dibandingkan dengan kambing yang 

masih berumur muda dan belum terjadi kebuntingan 

Ismail (2009) melaporkan kambing yang telah 

mengalami kebuntingan dan kelahiran mengalami 

kualitas berahi yang lebih tinggi, tanda-tanda berahi 

sangat terlihat pada ternak tersebut. Terdapat lendir 

pada vagina, suhu vagina yang meningkat, berwarna 

kemerahan, ternak lebih gelisah, menggosok-gosokkan 

badannya pada dinding, kaki depannya dihentakan, dan 

mengebas-ngebaskan ekornya serta melihat ternak 

pejantan yang bersebelahan.  

Awal berahi perlu diketahui oleh peternak 

sebagai keberhasilan inseminasi buatan setelah 

dilakukan dengan penyerentakan berahi, yang salah 

satunya diinduksi  dengan hormon (Siregar dan 

Armansyah, 2006). Setelah kambing mengalami 

kelahiran, kambing akan kembali lagi berahi  setelah 2-

3 bulan setelah betina menyapih anaknya (Murdjito 

dkk, 2011; Parasmawati dkk., 2012). Berahi  setelah 

beranak dapat dilakukan dengan pengamatan tanda-

tanda tingkah laku berahi secara visual dan fisiologis 

(Budi, 2005). Menurut Parasmawati dkk. (2012) Days 

Open yang lama akan sangat mempengaruhi pada 

efisiensi reproduksi ternak. Kambing dapat dikawinkan 

kembali setelah selang waktu 90 hari setelah menyapih 

anaknya. Pada saat tersebut jaringan dan organ telah 

pulih kembali.  

Panjang dan pendeknya dipengaruhi oleh 

waktu perkawinan induk, Service per conception (S/C) 

atau kegagalan fertilitas pada saat dilakukan 

perkawinan. Jarak waktu pertama setelah melahirkan 
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dilaporkan beragam-ragam dari satu sampai tiga bulan 

(Sumadi, 2001; Sulaksono, Suharyati, dan Santosa, 

2010). Menurut Estitika, Suyadi, dan Nasich (2011) 

faktor yang mempengaruhi lama days open adalah pola 

pemeliharaan peternak yang tidak ingin mengawinkan 

kambing betina, karena kondisi cempe yang masih 

kecil. Lama periode anestrus post partum dipengaruhi 

oleh laju involusi uteri, jumlah folikel dalam ovarium 

yang berkembang, pituitary, dan konsentrasi peripheral 

dan gonadhotrophin, tingkat peripheral dari estrogen 

dan progesteron (Rokana dkk., 2010). Menurut 

Parasmawati dkk (2012) panjangnya days open karena 

tingginya kegagalan S/C, umur pertama kali 

dikawinkan lambat, pertambahan berat badan yang 

lambat menyebabkan perkawinan pertama kali 

terlambat dengan rata-rata perkawinan diatas dua tahun 

dan peternak enggan mengawinkan ternak lebih awal. 

Faktor lainnya adalah kurang idelanya interval antara 

munculnya berahi pertama terjadi kebuntingan, 

kegagalan perkawinan, dan kematian embrio. FSH dan 

LH yang bertanggung jawab atas menstimulasi hormon 

estrogen. Terjadinya berahi tenang dan berahi pendek 

disebabkan karena kurangnya kadar estrogen, 

sedangkan ovulasi tertunda, kegagalan ovulasi dan kista 

folikuler disebabkan oleh rendahnya kadar hormon FSH 

dan LH. Kekurangan pakan setelah melahirkan bisa 

menjadi faktor tertundanya berahi. Berahi yang 

terganggu akan mengakibatkan siklus berahi yang 

terganggu.   

Waktu pertama berahi kambing yang 

dilakukan oleh Siregar dan Armansyah (2006), waktu 

awal berahi  kambing setelah diinduksi  oleh PSMG 
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dan diikuti oleh PGF2α  mempunyai waktu 

 28,17+3,48 jam pada umur 6-7 bulan. Timbulnya 

berahi  akibat pemberian PGF2α disebabkan lisisnya 

CL oleh kerja vasokrinstriksi PGF2α sehingga aliran 

darah menuju CL menurun (Toelihere, 2003; 

Hafizuddin, 2011). Kadar progresteron yang diproduksi 

oleh Corpus Luteum menurun. Kadar progesteron yang 

menurun menyebabkan hambatan adenohipofisa dalam 

mensekresi FSH dan LH tidak lagi ada. FSH dan LH 

akan membentuk pertumbuhan folikel-folikel de graaf 

dan kadar estrogen meningkat. Kadar estrogen yang 

tinggi ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas 

tehadap organ kelamin, sehingga terjadi tanda-tanda 

visual kelamin (Toelihere, 1979 dan Bintara, 2010).   

 

2.2.7. Paritas Kambing terhadap kualitas berahi kambing 

Paritas merupakan jumlah kelahiran selama induk 

kambing beranak. Produktivitas induk kambing dipengaruhi 

oleh beberapa faktor utama, yaitu: bangsa, tipe kelahiran dan 

paritas (Sodiq, 2010; Anggara dkk., 2014). Beberapa tipe 

kambing menurut Mahmilia (2010) mampu  mencapai paritas 

6 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Elieser et al. (2012) 

menyatakan tingkat reproduksi kambing yang kaitannya 

dengan kualitas berahi kambing dalam produktivitas induk, 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

paritas.  

Paritas kambing berpengaruh pada beberapa faktor 

produktivitas kambing, seperti produksi susu, dan bobok lahir 

anak. Orman et al. (2010) paritas induk kambing berkolerasi 

negative terhadap produksi susu kambing. Ukuran anak 

kambing pada saat bobot lahir (litter size) dipengaruhi oleh 

berapa kali induk kambing melahirkan (Sodiq dan Sadewo, 
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2008; Anggara dkk., 2014). Berbeda dengan pernyataan dari 

(Safari et al., 2012) paritas tidak berpengaruh pada berat badan 

anakan serta pertumbuhan sexualnya. Aktivitas sexual 

kambing dapat dipengaruhi oleh paritas, nutrisi, jenis, dan 

kondisi lingkungan (Badawi et al., 2014; Delgadilo et al., 

1998; Greyling, 2000; Zongo et al., 2015). Aktivitas sexual 

yang berhubungan dengan progesteron menurut Omontese et 

al. (2012) dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu: umur 

dan paritas, nutrisi, breed, lokasi, management dan perlakuan.  

Pada saat ternak telah mengalami fase luteal berarti 

telah memiliki CL. Akibatnya hormon ini melisiskan CL yang 

dibentuknya. Lisisnya CL menyebabkan kadar progresteron 

menurun, yang menyebabkan kehilangannya hormon 

gonadotropin, selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan folikel-

folikel degraf. Pada saat ini kadar estrogen akan semakin 

meningkat, estrogen inilah yang mempengaruhi stimulasi 

berahi  dan terjadi tanda-tanda visual kelamin (Tambing dan 

Sariubang, 2008). Menurut Triana dkk (2014) banyaknya 

folikel yang akan berovulasi akan meningkatkan estrogen 

dalam serum dan memperpanjang masa berahi.   

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berahi, 

diantaranya, umur ternak, keturunan, musim, jumlah kelahiran 

(paritas), dan kehadiran kambing jantan (Ismail, 2009). Dalam 

mengawinkan betina pada waktu yang tepat, yaitu antara 12-18 

jam setelah berahi  dan diulang keesokan harinya apabila 

masih menunjukan berahi (Hunter, 1985; Hafizuddin, 2011). 

Paritas kambing biasanya berhubungan dengan umur ternak, 

karena kambing akan dikawinkan sampai dengan bunting jika 

telah berahi setelah terakhir partus (post partum). Menurut 

Fakruzzaman, Akter, Husain, Khandoker, Apu, Islam(2012) 

Kambing yang telah berumur lebih dari 12 bulan mempunyai 

lama berahi yang lebih lama dari kambing yang masih muda 
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yaitu 21.56 jam. Selain umur faktor lainnya adalah paritas, 

musim, breed, dan pakan. Pada waktu kambing postpartum 

pengaruh dari paritas terhadap berahi (Pevsner, 2008; 

Ungerfeld and Davila, 2012).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1.   Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 52 hari, dimulai tanggal 

2 mei s/d 22 juni 2015. Proses induksi dan deteksi berahi dilakukan 

di Laboratorium  Lapang  Sumber  Sekar Fakultas  Peternakan  

Universitas Brawijaya  yang  bertempat  di  Desa Sumber  Sekar,  

Kecamatan  Dau, Kabupaten  Malang. Pengujian Bahan Kering 

(BK) hijauan dan konsentrat dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

 

3.2.   Materi Penelitian  

3.2.1 Materi  

Materi penelitian yang digunakan, adalah: 

 Ternak percobaan yang digunakan adalah 38 ekor 

kambing betina berjenis Boer dan persilangannya yang 

mempunyai paritas dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.  

 Satu ekor pejantan pejantan dengan libido yang tinggi 

untuk deteksi berahi Pejantan tersebut berumur 1,5 

tahun berjenis Boer.  

 Pakan kambing hijauan Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum) dan konsentrat untuk uji Bahan Kering.  

 

3.2.2 Peralatan  

Peralatan penelitian yang digunakan, adalah: 

 Laserpunktur bermuatan 10 mW, berkekuatan 

10 Hz listrik 220 volt, gas Helium Neon (He-

Ne), panjang gelombang 6238
o 
A, dan kapasitas 

sinar 400 jam yang dipesan di CV. Biovet. 

Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 
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 Travo daya laser 

 Tali tambang 

 Penanda kambing (pilox) 

 Thermometer  

 Detektor respon titik akupunktur   

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan  perlakuan induksi  

laserpunktur selama 10 detik setiap titik reproduksi akupunktur. 

Titik reproduksi akupunktur terdapat 17 titik.  Pengambilan data 

dilakukan secara purposive sampling. 

 

3.4 Jalannya peneltian   

3.4.1 Persiapan  

1. Memilih kambing yang tidak berahi 

2. Kambing diklasifikasikan berdasarkan paritas 

dari dara, 1, 2, 3, 4, dan 5  

3. Pencatatan rekording identitas kambing (breed, 

umur, paritas) 

 

3.4.2 Induksi  laserpunktur  

Penelitian ini dilakukan dua kali yang terdiri dari 

induksi 10 ekor kambing pertama dan 28 ekor kambing 

untuk penelitian kedua. Induksi pertama dilakukan pada 

03-30 mei 2015 kepada 10 ekor kambing yang diinduksi 

sebanyak tiga kali selama 3 hari atau satu kali sehari, 

setelah itu diinduksi pada hari kesebelas setelah induksi 

pertama kali apabila tidak terjadi berahi. Dua kambing 

pertama dilakukan pada minggu petama, minggu kedua 

dilakukan induksi pada dua kambing selanjutnya, 

minggu ketiga dilakukan enam kambing. Induksi yang 



37 

 

kedua dilakukan induksi pada tanggal 06-27 juni 2015. 

Pada penelitian yang kedua dilakukan 28 ekor kambing, 

yang dimulai dengan identifikasi kambing dan 

memberikan tanda pada semua kambing. induksi 

pertama dilakukan pada tanggal 09 juni dan induksi 

kedua dilakukan 22 juni 2014. Induksi ini dilakukan 

dengan metode laserpunktur pada titik-titik akupunktur 

reproduksi. Induksi dilakukan selama 10 detik setiap kali 

dilakukan dengan laser bermuataan rendah sehingga 

tidak terjadi efek samping hanya menstimulasi organ-

organ.  

  

 
2(a) Letak titik akupunktur reproduksi (Klide and Kung, 1977)  
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Keterangan = * Titik akupunktur reproduksi bagian kiri yang mempunyai 

fungsi sama seperti yang kanan.  

2(b) Letak titik akupunktur pada semua titik yang diberikan 

induksi laserpunktur 

Gambar 2. Titik-titik akupunktur reproduksi yang diberikan 

induksi laserpunktur, terdapat 17 titik utama. 

Titik-titik akupunktur yang akan diberikan induksi terdapat 

17 titik, seperti gambar 2 (a) yang diperjelas dengan gambar 2 (b), 

menunjukan letak titik reproduksi. Herdis (2010) titik-titik yang 

diberikan perlakuan laser, terdapat 17 titik reproduksi, yaitu: 

1. Titik Ming-Meng/berahi terletak  di daerah dorsal dari  

persendian  vetebrae lumbal 2 dan 2*  dengan  vetebrae  

lumbal  3 dan 3*(sebagai  general point). Rangsangan  pada  

titik  ini  akan meningkatkan aktivitas kelenjar hypofisa. 

2. Titik Shen Yu /Ovarium  terletak  di  daerah  dorsal  antara    

processus  transversus  dari  vetebrae  lumbal 1-2-3 dan 1*-2*-

3*. Rangsangan pada titik ini akan meningkatkan aktivitas  

ovarium  dalam  hal  pembentukkan folikel dan pembentukan 

hormon reproduksi 

3. Titik  Oviduk  terletak  di daerah dorsal antara   processus  

transversus dari    vetebrae  lumbal  3-4-5-6 dan 3*-4*-5*-6*.  

Rangsangan pada titik ini akan menghindari sistik ovari dan 

hipofungsi ovari.  
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4. Titik cervik uteri  terletak di daerah ujung atas osteo  ileum 

atau 7 dan 7*. Rangsangan pada  titik  ini  akan  

mengoptimalkan  servik uteri  pada  kejadian  berahi  dimana  

akan membuka untuk keluarnya lendir berahi.  

5. Titik  Hormonal  terletak  di  daerah dorsal  dari  persendian  

sacro-coccygea atau titik 8.  Rangsangan pada titik ini akan 

meningkatkan produksi  hormon  prostaglandin  dari  dalam  

tubuh 

6. Satu buah  titik  akupunktur  terletak  di atas  vulva  dan  dua  

buah  titik  akupunktur terletak di sisi kiri dan kanan 

pertengahan vulva atau 9 dan 9*. 

 

3.5.   Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah melihat 

tingkah laku berahi  kambing betina yang menjadi objek penelitian 

adalah proses berahi.  

1. Persentase berahi  

Persentase berahi adalah jumlah kambing yang berahi  

setelah dilakukan laserpunkur dengan perbandingan 

kambing yang tidak berahi.  

2. Onset berahi 

Waktu timbulnya berahi adalah waktu pertama kali 

kambing mengalami berahi  setelah dilakukan induksi 

laserpunktur. Perhitungan dilakukan pada saat kambing 

pertama kali berahi pada saat pengecekan yang dilakukan 

12 jam sekali, dengan dihitung 6 jam sebelumnya kambing 

tersebut telah berahi.  

3. Lama berahi  

Lama berahi adalah interval waktu berahi  kambing saat 

terjadi berahi  sampai tidak terjadi berahi  kembali. Lama 

berahi dihitung pada saat kambing mulai berahi pertama 
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kali berahi sampai tidak terjadi kembali berahi. Kambing 

pertama kali berahi pada saat pengecekan yang dilakukan 

12 jam satu kali, dihitung telah berahi 6 jam sebelumnya. 

Kambing yang tidak terjadi berahi kembali pada saat 

pengecekan dihitung 6 jam sebelumnya.  

3.6.   Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif studi 

kasus dengan mengambil data secara purposive sampling, 

menurut Sugiyono (2008) sasaran ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang objektif, dan 

valid. Aspek yang dianalisis adalah: (1) lama berahi, (2) onset 

berahi, dan (3) persentase berahi.  

Berikut rumus-rumus data yang dianalisis: 

a. Rumus persentase berahi: 

a = 
 

 
        

Keterangan :  

a = persentase berahi 

b = jumlah kambing berahi 

c = jumlah kambing yang diamati  

b. Rumus onset berahi 

[Ob = pt + pb] 

Keterangan :  

Ob = onset berahi  

Pt = waktu pertama dipapar 

Pb= waktu pertama berahi 
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c. Rata-rata lama berahi yang ditinjau pada paritas  

      

Keterangan : 

    = Lama berahi  

    = pengecekan pertama kali 

    = penecekan setelah tidak terjadi berahi  

 

Kambing yang diteliti dikelompokan berdasarkan paritas 

yang berbeda, berikut tabel kelompok paritas.  

Tabel 1. Data paritas kambing yang dikelompokan  

Paritas (P) Kelompok Jumlah kambing 

Dara I 3 

P1 II 12 

P2 III 11 

P3 IV 4 

P4 V 4 

P5 VI 4 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

3.7.   Batasan Istilah 

1. Induksi adalah perlakuan tekanan pada titik tertentu pada 

bagian tubuh, biasanya dilakukan sedalam 4 sampai 5 cm.  

2. Akupunktur adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mengobati, mencegah dan enjaga kesehatan yang 

dilakukan pada manusia dan hewan.  

3. Laserpunktur merupakan alat untuk melakukan akupunkur 

dengan menggunakan teknologi Laser, yang disesuaikan 

dengan tekanan akupunktur. 

4. Berahi merupakan salah satu fase dari siklus berahi, pada 

kondisi ini betian yang mengalami fase ini telah matang 

dan siap untuk dikawinkan.  
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5. Titik Ming Meng merupakan titik akupuntur yang terletak 

dibagian daerah dorsal dari  persendian  vetebrae lumbal II 

dengan  vetebrae  lumbal  III.  

6. Titik Akupunktur Shen yu merupakan titik yang terletak di 

daerah  dorsal  antara    processus  transversus  dari  

vetebrae  lumbales I-II-III.  

4. Titik Akupunktur oviduk merupakan titik yang terletak di 

terletak  di daerah dorsal antara processus  transversus dari 

vetebrae  lumbales III-IV-V-VI.   

5. Titik cervik uteri merupakan titik akupunktur yang terletak 

di daerah ujung atas osteo  ileum. 

6. Titik hormonal merupakan titik akupunktur yang terletak 

di daerah di daerah dorsal dari  persendian  sacro-

coccygea. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum penelitian 

Lokasi  penelitian mempunyai ketinggian 505 m diatas 

permukaan laut, yang mempunyai rata-rata suhu lingkungan  lokasi 

kandang rata-rata pada siang hari 28,33 ± 0,47
o
C dan  pada  malam  

hari  23,33  ±  0,47
o
C, sedangkan  untuk  kelembaban  rata-rata 

pada  siang  hari  39,67  ±  0,47%  dan malam hari 73,67 ± 0,94%.  

Kambing yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kambing Boer dan persilangannya yang belum dikawinkan, lepas 

sapih serta sudah dewasa kelamin. Parasmawati dkk. (2012) 

menyatakan bahwa kambing Boer memiliki daya reproduksi yang 

bagus sehingga dapat memiliki 3 anak dalam kurung waktu 2 

tahun. Bobot dewasa pejantan ini  mampu mencapai 110 kilogram 

(kg), sedangkan betina mampu mencapai 100 kg (Malan, 2000; 

Mirajuddin, 2006). Berbeda dengan laporan Mahmilia dan 

Doloksaribu (2010) kambing Boer jantan yang berumur 2-3 tahun 

mampu memiliki berat badan 110-135 kg, sedangkan untuk betina 

antara 90-100 kg.  

Hasil analisis Bahan Kering (BK) hijauan rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) setelah diuji adalah 28,13 %, sementara 

BK konsentrat adalah 86,98 %. Jumlah konsumsi rataan pakan 

hijauan yaitu BK 0.5 kg/ekor/hari, konsumsi BK konsentrat adalah 

0.39 kg/ekor/hari yang dapat dilihat di lampiran 5. Konsumsi BK 

mempunyai rataan sebesar 0,89 Kg atau sebesar 3,5%. Konsumsi 

BK menunjukan daya konsumsi yang tinggi, dengan persentase 

rata-rata 3.5 % bobot hidup. Konsumsi BK tersebut telah sesuai 

dengan yang pendapat Mathius,  Setiadi,  Sinurat,  Ashari, 

Darmono,  Wiyono,  Tresnawati, Murdiati. (2003) yang 

menyatakan bahwa, kebutuhan BK untuk kambing adalah 3%. 
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Dewi dkk (2011) menjelaskan kekurangan nutrisi pada ternak 

muda akan dapat menghambat timbulnya pubertas, sedangkan pada 

ternak dewasa akan menyebabkan terganggunya fase berahi, silent 

estrus, serta hambatan ovulasi. Ternak yang kekurangan energi 

juga dapat menyebabkan rendahnya frekuensi dan sekresi LH.   

Konsentrat yang digunakan dengan komposisi bekatul, 

bungkil kedelai, polar, mineral, empok jagung, OSP, dan premix.  

Rumput gajah mempunyai kadar protein kasar 7,90 %, Serat kasar 

32,27%, bahan kering 24,00 %, dan serat kasar 31,67% (Purbajanti 

dkk., 2008). Sedangkan konsentrat mempunyai kadar protein 18 %. 

Pemberian dilakukan sebanyak dua kali sehari, dengan pemberian 

terlebih dahulu konsentrat setelah satu jam kemudian diberikan 

hijauan. Kambing juga diberikan vitamin A, D, dan E, dan obat 

cacing. Air minum diberikan secara ad libitum, yang bersumber 

pada sumur setempat.  

 

 

4.2 Berahi Kambing  

4.2.1 Ciri-ciri berahi  

Kambing yang telah dilakukan perlakuan laserpunktur 

pada titik reproduksi selanjutnya dilakukan deteksi berahi 

kambing yang sedang mengalami fase berahi. Berahi yang 

terjadi dapat dilihat dari betina menaiki betina lainnya, vulva 

yang memerah, terdapat lendir, daerah dan vulva basah. Waktu 

pertama berahi kambing dapat dihitung semenjak fase luteal 

pada fase metestrus. Menurut Triana dkk. (2014) Sebelum fase 

berahi kambing mengalami fase proestrus yang bisa dinaiki oleh 

pejantan, namun tidak bisa dikawini, karena pada fase ini 

folikel de graf  belum matang dan kadar estrogen yang belum 

tinggi. Aktivitas selama ternak berahi sirkulasi darah didaerah 

vagina meningkat dan warnanya memerah sehingga 

diasumsikan temperatur vagina yang meningkat.  
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Meningkatnya kadar hormon Estradiol akan 

meningkatkan peredaran darah dalam vagina meningkat. 

Aktivitas sel-sel dalam vagina yang meningkat, menyebabkan 

suhu vagina yang meningkat. Estradiol juga akan menyebabkan 

meningkatnya cairan-cairan pada sel-sel vagina yang 

mengakibatkan vagina membengkak. Keluarnya lendir yang 

terjadi pada saat penelitian mempunyai kuantitas yang berbeda-

beda, lendir yang keluar disebabkan karena aktivitas estrogen 

yang meningkat sehingga peredaran darah meningkat didaerah 

sensitivitas kelamin. Menurut Wurlina (2005) kinerja hormon 

estrogen adalah untuk meningkatkan sensitivitas organ kelamin 

betina sehingga terdapat perubahan pada vulva dan keluarnya 

lendir transparan.  

Penelitian kambing yang sedang berahi jika didekatkan 

dengan pejantan, betina mendekati, ekornya naik keatas, 

ekornya melakukan flagging, serta betina diam saat dinaiki 

pejantan. Kambing yang dinaiki pada saat dinaiki pejantan 

dapat diasumsikan pada fase proestrus atau sudah mengalami 

berahi. Menurut Triana dkk (2014) sebelum fase berahi 

kambing mengalami fase proestrus yang bisa dinaiki oleh 

pejantan, namun tidak bisa dikawini, karena pada fase ini 

folikel de graf  belum matang dan kadar estrogen yang belum 

tinggi. Berahi sangat dipengaruhi oleh estrogen, yang 

diproduksi oleh folikel. Folikel merangsang lonjakan LH yang 

menginduksi  ovulasi dan menginisiasi sel-sel lutein. Pada saat 

ternak telah mengalami fase luteal berarti telah memiliki CL. 

Akibatnya hormon ini melisiskan CL yang dibentuknya. 

Lisisnya CL menyebabkan kadar progresteron menurun, yang 

menyebabkan kehilangannya hormon gonadotropin, selanjutnya 

diikuti dengan pertumbuhan folikel-folikel degraf (Tambing dan 

Sariubang, 2008). Pertumbuhan folikel-folikel tersebut yang 

menyebabkan kambing mengalami tanda-tanda berahi pada 
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tingkah lakunya, ekor betina mengalami flagging karena 

estrogen yang mempengaruhi betina sangat tinggi. Flagging 

menandakan betina siap untuk dinaiki dan dikawinkan, ekor 

yang naik menandakan betina siap kopulasi dengan penis 

pejantan.     

 

4.2.2 Deteksi berahi 

Deteksi berahi betina dilakukan pada pagi hari dan sore 

hari. Deteksi dilakukan dengan membawa pejantan yang 

mempunyai libido tinggi. Pejantan yang mempunyai libido 

tinggi dapat dengan mudah mengidentifikasi betina yang sedang 

berahi. Berahi kambing yang terjadi pada saat penelitian 

biasanya langsung menghampiri pejantan dan melakukan 

flagging. Betina yang terjadi berahi pada saat pertama kali 

dilakukan pencatatan serta dilakukan identifikasi. Deteksi 

kambing yang pertama berahi dilakukan secara berkala setiap 

pagi dan sore sampai dengan tidak terjadi berahi yang ditandai 

dengan tanda-tanda visual serta tingkah laku khas betina pada 

saat berahi. Kambing yang telah tidak mengalami berahi masuk 

dalam fase metestrus, sehingga tanda-tanda berahi betina sudah 

tidak ada. Pada fase ini kadar hormone progesteron sudah 

meningkat dan estrogen yang menurun. Progesteron yang 

diproduksi oleh CL merupakan hormone luteal yang 

mempertahankan kebuntingan. Folikel-folikel degraf  lisis yang 

disebabkan oleh luteal hormone. Ternak yang tidak mencirikan 

tanda-tanda berahi pada tingkah laku ternak disebabkan oleh 

hormon progresteron yang tinggi, sehingga kurang menstimulir 

sekresi hormon estrogen yang diperlukan oleh untuk terjadinya 

berahi (Foster dan Ryan, 1981; Sutama et al., 1988; Sutama, 

2011;  Utomo, 2013).   

Identifikasi serta pencatatan yang dilakukan untuk 

mengukur onset dan kualitas berahi. Identifikasi dilakukan 
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untuk melihat pengaruh laserpunktur terhadap kualitas berahi 

kambing. Pencatatan yang dilakukan yaitu waktu yang 

dibutuhkan pertama kali berahi (onset berahi) dan kualitas 

berahi yang didalamnya termasuk lama berahi, suhu vulva, suhu 

rektal, warna vulva dan kuantitas lendir. Fase berahi dari 

kambing yang berbeda-beda, dan cara pendeteksian yang cukup 

sulit. onset berahi dan kualitas berahi dapat disebabkan 

beberapa faktor, salah satunya dengan adanya hormon estrogen, 

lingkungan, suhu, atau pakan. Berahi dapat disebabkan oleh 

hormone prostaglandin yang mengakibatkan hancurnya CL 

menyebabkan aliran darah pada CL yang menurun. Begitupun 

dengan aliran darah dalam progesteron menurun. Penurunan 

aktivitas progesteron merangsang hipofisa anterior untuk 

melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon tersebut bertanggung 

jawab pada proses folikulogenesis dan obulasi yang 

menyebabkan folikel tumbuh dan matang. Folikel-folikel yang 

tumbuh tersebut menghasilkan hormon estrogen, hormon inilah 

yang akan merangsang organ visual, menyebabkan timbulnya 

tanda-tanda berahi. 

Pejantan yang digunakan untuk deteksi akan melakukan 

penciuman terhadap organ kelamin, menciumi betina, 

melakukan flechmen, dan mengelilingi betina. Betina yang tidak 

berahi, tidak akan didekati hanya diciumi organ kelamin betina 

saja, begitu pejantan tidak akan mendekati betina kembali. Hal 

tersebut menandakan betina tidak berahi. Flechmen merupkan 

tanda-tanda pejantan yang sedang terangsang ketika terdapat 

betina yang sedang berahi. Menurut Herdis (2010) flechmen 

merupakan kelakuan khas pejantan ketika terangsang oleh 

betina dengan memperlihatkan tanda mengangkatnya bibir dan 

kepala keatas. 
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4.3 Induksi Laserpunktur  

4.3.1 Intensitas induksi 

Induksi laser terhadap titik akupunktur reproduksi 

dilakukan dengan intensitas yang sama. Intensitas yang 

dilakukan selama 10 detik yang terlebih dahulu dideteksi titik 

akupunktur pada setiap titik. Titik reproduksi yang dilakukan 

terdapat 17 titik utama, dimulai dari titik pada bagian dorsal 

vertebrae lumbal I kiri dan kanan, seterusnya pada bagian 

dorsal vertebrae lumbal II kiri dan kanan, dorsal vertebrae 

lumbal III kiri dan kanan, dorsal vertebrae lumbal IV kiri dan 

kanan, dorsal vertebrae lumbal V kiri dan kanan, dorsal 

vertebrae VI kiri dan kanan, dorsal vertebrae VII kiri dan 

kanan dekat osteo sacrum, titik daerah dorsal dari persendian 

sacro-coccygea, serta bagian tengah vulva kiri dan kanan.  

Pendeteksian dengan menggunakan detektor tidak dilakukan 

untuk titik pada bagian vulva kiri dan kanan. Sementara yang 

dilakukan oleh  Herdis (2011) penggunaan laserpunktur untuk 

Gertak berahi ternak terdapat titik-titik akupunktur yaitu (1) 

Stimulasi Titik Ming-Meng/berahi terletak  di daerah dorsal 

dari  persendian  vetebrae  lumbal    II  dengan  vetebrae  

lumbal    III.  Rangsangan  pada  titik  ini  akan meningkatkan 

aktivitas kelenjar hypofisa. (2) Titik Shen Yu/Ovarium  

terletak  di  daerah  dorsal  antara    processus  transversus  dari  

vetebrae  lumbal I-II -III. Rangsangan pada titik ini akan 

meningkatkan aktivitas  ovarium  dalam  hal  pembentukkan 

folikel dan pembentukan hormon reproduksi. (3) Titik  Oviduk  

terletak  di daerah dorsal antara   processus  transversus  dari  

vetebrae  lumbal  III-IV-V-VI.  Rangsangan pada titik ini akan 

menghindari sistik ovari dan hipofungsi ovari. (4) Titik cervik 

uteri  terletak di daerah ujung atas osteo ileum. Rangsangan 

pada  titik  ini  akan  mengoptimalkan  servik uteri  pada  

kejadian  berahi  dimana  akan membuka untuk keluarnya 
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lendir berahi. (5) Titik  Hormonal  terletak  di daerah dorsal  

dari  persendian  sacro-coccygea. Rangsangan pada titik ini 

akan meningkatkan produksi  hormon  prostaglandin  dari  

dalam  tubuh. (6)  GV-1  satu  buah    titik  akupunktur  

terletak  di atas vulva  dan  dua  buah  titik  akupunktur terletak 

di sisi kiri dan kanan  pertengahan vulva. Penelitian yang 

dilaporkan oleh Guntoro dan Yasa (2002) perlakuan 

laserpunktur diberikan pada 14 titik akupunktur reproduksi 

dengan durasi 10 detik sekali papar.  

Intensitas induksi selama 3 hari berturut-turut pada 

induksi pertama, terus menunggu kambing berahi, selanjutnya 

kambing tidak diinduksi kembali. Akan tetapi ada beberapa 

kambing yang diinduksi ke 2 kalinya sudah berahi, hal tersebut 

tidak dilakukan induksi. Induksi selanjutnya dilakukan setelah 

hari ke 11 pada hari induksi pertama, apabila kambing tidak 

terjadi berahi setelah induksi pertama. Begitupun menurut 

Herdis (2011) induksi dilakukan selama tiga hari berturut-turut 

selang waktu 24 jam. Ketika tidak terjadi berahi ternak 

dilakukan induksi  kembali pada hari ke 11 selama 3 kali 

dalam selang 24 jam (Guntoro dan Yasa, 2002). 

Induksi yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut 

dilakukan untuk menstimulasi sel-sel yang aktiv pada bagian-

bagian titik akupunktur reproduksi tertentu. Laserpunktur yang 

berfungsi untuk stimulasi dapat meningkatkan aktifitas 

jaringan seperti peningkatan hormon dan enzim jaringan 

Bahkan  beberapa  penelitian  menunjukkan laserpunktur  

dapat memperbaiki  sistem  vaskuler, endokrin  dan    berbagai  

sistem  tubuh  lainnya (Hardjatno, 2001; Herdis, 2010. 

International Veterinary Acupuncture Society (2010) stimulasi 

pada titik akupunktur dapat menstimulir organ-organ 

reproduksi sehingga organ-organ reproduksi lebih aktif, 

sehingga kambing betina bisa berahi. 
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4.4 Pengaruh paritas terhadap kualitas berahi yang diberikan 

induksi laserpunktur   

Kualitas berahi kambing dipengaruhi oleh paritas yang 

berbeda-beda seperti pada tabel 2. Setelah dilakukan induksi 

laserpunktur nilai masing-masing kualitas berahi seperti persentase 

berahi, onset berahi dan lama berahi mempunyai hasil yang 

bervariatif.  Kualitas berahi yang tinggi seperti kelompok I pada 

dara yang mempunyai persentase yang tinggi, hanya terdapat 3 

ekor kambing saja yang berahi. Kelompok II pada paritas 1 

mempunyai jumlah kambing yang banyak yang terjadi berahi yaitu 

12 ekor. Kelompok III pada paritas 1 mempunyai persentase estrus 

yang tinggi diiringi dengan rata-rata onset berahi yang cepat 

menunujukan jumlah kambing yang banyak yaitu 10 ekor dari 11 

ekor. Kelompok IV dan V pada paritas 3 dan 4 masing-masing 

terdapat jumlah kambing yang berahi sama yaitu 3 ekor dari 4 ekor 

kambing dengan persentase yang sama. Kelompok VI pada paritas 

5 jumlah kambing yang berahi sama dengan kelompok V dan IV 

akan tetapi persentase serta onset dan kualitas berahi yang 

berbeda-beda. 
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Tabel 2. Data berahi kambing pada persentase, rata-rata Onset 

Berahi, dan Lama Berahi.  

Kelompok  Persentase 

Berahi (%) 

Rata-rata Onset 

Berahi (Hari) 

Lama Berahi 

(jam) 

I 100 2,00 ± 0,00 54,00 ± 0,00 

II 67 3,38 ± 2,72 57,75 ± 30,58 

III 90.9 6,60 ± 4,30 82,80 ± 74,18 

IV 75 13,33 ± 12,86 84,00 ± 42,00 

V 75 11,67 ± 7,51 62,00 ± 18,33 

VI 50 6,00 ± 5,66 42,00 ± 0,00 

Sumber: Data primer yang diolah 

Lama berahi menunjukan kisaran berahi yang bervariatif 

pada setiap kelompok paritas. Kelompok VI menunjukan lama 

berahi yang terpendek dengan rata-rata 42,00 ± 0,00 jam, 

sementara kelompok I menunjukan lama berahi yang berdekatan 

dengan kelompok VI dengan rata-rata lama berahi 54,00 ± 0,00. 

Kelompok II menunjukan lama berahi yang lebih panjang 

dibandingkan dengan kelompok paritas I dan VI dengan rata-rata 

57,75 ± 30,58 jam, yang diikuti dengan kelompok V dengan rata-

rata 62,00 ± 18,33 jam. Kelompok III dan IV mempunyai panjang 

berahi terlama dengan masing-masing 82,80 ± 74,18 dan 84,00 ± 

42,00. Pembahasan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.  
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4.4.1 Pengaruh paritas terhadap persentase berahi yang 

diberikan induksi laserpunktur 

Persentase berahi pada penelitian ini adalah 28 ekor 

kambing atau 76,23 %, sementara 9 ekor kambing tidak terjadi 

berahi dengan persentasenya adalah 13, 77%. Hasil menunjukan 

terdapat 76,23 % dengan paritas 2 yaitu dengan (90,9%) yang 

tertinggi dibandingkan dengan paritas lainnya, hasil tersebut 

menunujkan menerima hipothesis 1 yang menyatakan bahwa 

induksi laserpunktur dapat meningktatkan persentase berahi pada 

paritas tertentu Kambing boer dan persilangannya. Persentase 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintara 

dkk., (2010) yang diberikan perlakuan yang sama mempunyai 

persentase 85,76 % pada kambing Bligon, sementara pada domba 

garut terdapat 100 % berahi.  

Induksi laser yang dilakukan pada titik reproduksi terdapat 

hasil berahi. Berahi yang terjadi pada kambing yang diberi 

perlakuan mempunyai berahi yang berbeda-beda yang ditinjau 

pada paritas. Paritas yang ditinjau adalah paritas dari kelompok I, 

II, III, IV, V, dan VI. Pada Tabel 2 menunjukan kelompok I dari 

III kambing kesemuanya terjadi berahi, pada kelompok ini 

menunjukan angka yang paling besar. Angka berahi yang 

terendah terdapat pada kelompok yang ke II dan VI, yang masing-

masing terdapat 8 dan 2 yang berahi dari 11 dan 2 ekor kambing. 

Kelompok III mempunyai paritas tertinggi ke dua setelah dara 

yang mempunyai 10 ekor kambing berahi dari 11 ekor. Kelompok 

III dan V mempunyai jumlah berahi yang sama yaitu 3 dari 4 ekor 

kambing.  

Setiap paritas mempunyai persentase berahi yang berbeda-

beda tergantung pada kemampuan individu ternak itu sendiri. 

Data yang diperoleh, dara mempunyai persentase berahi yaitu 100 

%, kelompok ke II mempunyai presentasi berahi 67%, paritas ke 

III mempunyai persentase berahi 90,90 %, kelompok ke III 
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mempunyai persentase berahi 75 %, kelompok ke V mempunyai 

persentase berahi 75 %, dan kelompok ke VI mempunyai 

persentase berahi 50%. 

 
Gambar 3. Persentase berahi kambing yang diberikan induksi 

laserpunktur ditinjau dari paritas kambing 

 

Persentase berahi grafik pada gambar 3 menunjukan dara 

dan kelompok  III mempunyai persentase yang tinggi yang 

masing-masing memiliki nilai 100 % dan 90.90 %. Dibandingkan 

dengan kelompok yang ke II mempunyai nilai 67 % yang diikuti 

dengan kelompok ke VI yang memiliki persentase berahi 50 %. 

Pada kelompok II kambing yang diteliti jumlah kambing paling 

banyak dibandingkan dengan paritas lainnya. Jumlah kambing 

pada kelompok II yaitu 12 dengan 8 ekor kambing yang berahi, 

sementara kelompok ke 4 dan 5 mempunyai persentase yang sama 

yaitu 75%. Efek laserpunktur terhadap berahi kambing yang 

ditinjau dari paritas, mempunyai nilai tertinggi pada dara dan 

kelompok III. Menurut Elieser et al. (2012) menyatakan tingkat 

reproduksi kambing yang kaitannya dengan kualitas berahi 

kambing dalam produktivitas induk, dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah paritas. Padahal 
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produktivitas kambing Boer pada aktivitas sexual kambing dapat 

dipengaruhi oleh paritas, nutrisi, jenis, dan kondisi lingkungan 

(Badawi et al., 2014; Delgadilo et al., 1998; Greyling, 2000; 

Zongo et al., 2015). Berahi kambing dari dara sampai ke 5 

menunujukan diagram yang menurun. Akan tetapi pada kelompok 

yang ke II kualitas berahi kambing tidak menunjukan nilai yang 

signifikan jika dibandingkan dengan paritas yang lainnya. Paritas 

cenderung rendah dibandingkan dengan paritas lainnya, kecuali 

kelompok yang keenam yang mempunyai persentase paling 

rendah dengan nilai 50%. Paritas kambing selalu berhubungan 

dengan umur ternak. Seperti yang diutarakan oleh Omontese, 

Rekwot, Makun, Ate, dan Rwuaan. (2012) Aktivitas sexual yang 

berhubungan dengan progesteron dapat dipengaruhi dari beberapa 

faktor, yaitu: umur dan paritas, nutrisi, breed, lokasi, management 

dan perlakuan. 

 

4.4.2 Onset Berahi 

4.4.2.1 Onset berahi setelah dilakukan laserpunktur 

Kambing yang telah diberikan perlakuan 

laserpunktur dilakukan pendeteksian berahi sampai 

terjadinya berahi pertama kali. Pendeteksian terhadap 

kambing betina tidak dilakukan kembali setelah 

kambing berhasil berahi pertama kalinya setelah 

dilakukan perlakuan laser. Berahi pertama kali setelah 

dilakukan induksi yang dilihat dari post partum disebut 

Onset berahi. Onset berahi pada kambing yang diteliti 

mempunyai keragaman yang tergantung pada kondisi 

ternak yang dapat ditinjau pada umur, paritas, atau 

siklus berahi. Kambing dapat pertama kali berahi 

untuk pertama kalinya setelah kambing mengalami 

dewasa tubuh dan dewasa kelamin. Pertama kali 

kambing berahi pada usia 15 bulan atau 9-12 bulan 
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(Abidin dan Sodiq, 2007; Rokana dkk, 2010)  karena 

telah mencapai dewasa kelamin. Pada kondisi ini, 

kambing telah bisa dikawinkan untuk pertama kalinya. 

Namun, pada kondisi ini organ-organ dalam tubuh 

belum optimal, sehingga perlu terjadi dua atau tiga kali 

siklus berahi untuk pertama kalinya untuk dikawinkan. 

Ternak yang telah mengalami partus, secara fisiologis 

konsentrasi estrogen dan waktu ovulasi dalam darah 

meningkat. Konsentrasi estrogen yang tinggi, 

merangsang organ-organ visual, sehingga ternak akan 

lebih cepat terjadi berahi (Ismail, 2009). 

Onset berahi kambing yang diberikan 

laserpunktur mempunyai ragam yang berbeda-beda 

termasuk yang ditinjau pada paritas. Awal timbulnya 

berahi akan dapat muncul ketika dipancing dengan 

pejantan yang mempunyai libido yang tinggi. Pejantan 

yang mempunyai libido tinggi akan mempermudah 

pendeteksian berahi pertama kalinya. Begitupun 

dengan betina akan cepat bereaksi dengan pejantan 

yang mau diciumi dan dinaiki oleh pejantan. 

Begitupun dengan Suharto (2008) awal timbulnya 

berahi bisa dipancing dengan pejantan, betina mau 

didekati dan menunjukan ketertarikan pada pejantan 

dan diasumsikan sebagai awal berahi. Awal 

pertamanya berahi sangat penting untuk diketahui, 

karena berahi kambing terdapat beberapa yang sulit 

untuk ditentukan. Begitupun dengan lama berahi 

kambing tidak dapat diperkirakan karena mempunyai 

lama berahi yang berbeda-beda, serta lamanya hanya 

bisa dalam hitungan belasan jam saja. Awal berahi 

perlu diketahui oleh peternak sebagai keberhasilan 

inseminasi buatan setelah dilakukan dengan 
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penyerentakan berahi, yang salah satunya diinduksi  

dengan hormon (Siregar dan Armansyah, 2006).   

 

4.4.2.2 Pengaruh paritas terhadap onset estrus 

setelah dilakukan induksi laserpunktur 

Pemberian laserpunktur yang diberikan pada 

kambing mempunyai onset berahi yang berbeda-beda. 

Pada kambing yang telah mengalami berahi sebanyak 

29 kambing, mempunyai persentase berahi yang 

berbeda-beda, begitupun dengan onset berahi kambing 

yang berbeda pula. Pada berbagai paritas yang diteliti, 

rata-rata onset berahi yang berbeda-beda. Pada tabel 2 

menunjukan kelompok I mempunyai rata-rata onset 

berahi 2,00 ± 0,00 hari. Pada kelompok II mempunyai 

rata-rata onset berahi yaitu 3,38 ± 2,72 hari, berahi 2 

mempunyai rata-rata berahi 6,60 ± 4,30 hari, 

kelompok IV mempunyai onset berahi rata-rata 13,33 

± 12,86 hari, kelompok V mempunyai onset berahi 

11,67± 7,51 hari, dan kelompok VI mempunyai rata-

rata onset berahi 6,00 ± 5,66 hari. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat pengaruh induksi laserpunktur 

terhadap onset berahi pada paritas tertentu, dara 

mempunyai onset yang sangat cepat. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan menerima hipothesis 2 yang 

menyatakan bahwa induksi laserpunktur dapat 

meningkatkan onset berahi dengan dari yang 

mempunyai onset tervepat. Pada kelompok IV 

mempunyai onset berahi yang paling lama 

dibandingkan dengan kelompok paritas lainnya.  

Onset berahi  tersebut yang berbeda-beda dapat 

ditinjau berdasarkan paritas. Rata-rata lama onset 

berahi dapat tergantung pada umur serta paritas telah 
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terjadinya kelahiran akan lebih cepat dibandingkan 

dengan kambing yang masih berumur muda dan belum 

terjadi kebuntingan Ismail (2009) melaporkan 

kambing yang telah mengalami kebuntingan dan 

kelahiran mengalami kualitas berahi yang lebih tinggi, 

tanda-tanda berahi sangat terlihat pada ternak tersebut. 

Rata-rata onset berahi yang terdapat pada grafik 

gambar 4 menunjukan dara mempunyai onset berahi 

rata-rata yang paling cepat, sedangkan kelompok 3 

onset berahi rata-rata mempunyai nilai cepat setelah 

dara. Kelompok III dan VI mempunyai rata-rata onset 

berahi yang sama cepatnya yang masing-masing 

nilainya 6,60 ± 4,30 hari dan 6,00 ± 5,66 hari. 

Kelompok V menunjukan onset berahi yang lambat 

dibandingkan dengan paritas lainnya yang diikuti 

dengan kelompok IV. Kelompok IV mempunyai rata-

rata onset berahi yang paling lambat dengan paritas 

lainnya, yang ditunjukan dengan pertama berahinya 

13,33 ± 12,86 hari. Lama onset berahi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pada grafik 

paritas salah satu yang menentukan dalam 

kemunculannya. Tidak hanya itu faktor lain yang 

dapat menentukan adalah siklus berahi yang dimiliki 

kambing itu sendiri. Kemunculan onset berahi pada 

kambing yang diteliti mempunyai post partum yang 

berbeda-beda dari berbagai paritas serta induksinya. 

Siklus berahi seperti yang diketahui mempunyai peran 

yang penting dalam menentukan berahi kambing. 

Keberadaan estrogen juga menentukan terjadinya 

berahi, konsentrasinya yang tinggi akan merangsang 

organ-organ visual. Begitu juga menurut Ismail (2009) 

konsentrasi estrogen yang tinggi, merangsang organ-
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organ visual, sehingga ternak akan lebih cepat terjadi 

berahi. Panjang dan pendeknya dipengaruhi oleh 

waktu perkawinan induk, Service per conception (S/C) 

atau kegagalan fertilitas pada saat dilakukan 

perkawinan. Jarak waktu pertama setelah melahirkan 

dilaporkan beragam dari satu sampai tiga bulan 

(Sumadi, 2001; Sulaksono, Suharyati, dan Santosa, 

2010). Ditinjau dari paritas yang artinya kambing telah 

mengalami partus mempunyai kualitas berahi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kambing yang 

belum mengalami partus. Hal tersebut seperti yang 

diutarakan oleh Ismail (2009) ternak yang telah 

mengalami partus, secara fisiologis konsentrasi 

estrogen dan waktu ovulasi dalam darah meningkat.   

 

 
Gambar 4. Onset Berahi kambing yang diberikan 

induksi laserpunktur 

Berdasarkan grafik di gambar 4 kemampuan 

dara atau dara dalam respon laserpunktur menunjukan 

yang cepat. Kelompok II mempunyai respon laser 

yang cepat setelah dara. Sementara kelompok III dan 

VI mempunyai respon laserpunktur yang hampir sama 
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cepatnya setelah kelompok II. Kelompok 5mempunyai 

respon laserpunktur yang lambat dibandingkan paritas 

lainnya. Kelompok IV mempunyai respon yang paling 

lambat yang ditunjukan dengan rata-rata onset berahi 

13,33 hari. Awal timbulnya berahi sangat berbeda 

dengan perlakuan laser yang diberikan pada kambing 

Bligon dan Peranakan Etawa (PE), pada kambing 

Bligon respon onset berahi adalah 30,00 ± 5,3 jam dan 

PE 30 sampai 37 jam Bintara, 2010). Ditinjau dari 

respon onset berahi yang diberikan laser, hal tersebut 

dapat tergantung pada kemampuan ternak serta 

kondisinya. Kemampuan dara yang mempunyai respon 

paling cepat, sedangkan kelompok IV mempunyai 

respon yang paling lambat dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas hormonal dalam siklus berahi tersebut setelah 

partus atau sebelumnya. Kambing yang mengalami 

partus akan berbeda dengan yang belum 

mengalaminya. Seperti yang disebutkan oleh  Rokana 

dkk. (2010) lama periode anestrus post partum 

dipengaruhi oleh laju involusi uteri, jumlah folikel 

dalam ovarium yang berkembang, pituitary, dan 

konsentrasi peripheral dan gonadhotrophin, tingkat 

peripheral dari estrogen dan progesteron.   

a. Onset berahi yang dilihat dari cepatnya respon laser  

Paritas yang berbeda mempunyai respon 

yang cepat dari setiap paritas mempunyai ragam 

yang berbeda juga. Pada tabel 2 menunjukan dara 

respon berahinya serentak, sehingga respon yang 

paling cepat adalah 2 hari. Hal tersebut sama halnya 

dengan kelompok II, III, dan VI yang menunjukan 

respon onset berahi pada hari kedua atau 24 jam 
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setelah induksi satu kali pada pertama diberikan 

perlakuan laserpunktur.  Kelompok IV dan V 

mempunyai respon onset yang paling cepat dari 

kelompoknya, menunjukan waktu yang dibutuhkan 

adalah 4 dan 3 hari atau 96 dan 72 jam.  

Akan tetapi penghitungan respon onset berahi 

dilihat dari hari pertama induksi. Sedangkan pada 

penelitian Bintara (2010) pada kambing bligon dan 

Herdis (2011) pada domba garut penghitungan 

didasarkan pada induksi hari terakhir atau hari 

ketiga. Pada kambing Bligon awal berahi yang 

dibutuhkan dari stimulasi laser adalah 30 jam yang 

artinya sama pada hari ke 3 setelah induksi hari 

pertama. Hal tersebut tidak menunjukan respon 

onset yang berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan pada kambing yang berbeda. 

 

b. Onset berahi yang dilihat dari lamanya respon laser  

Berdasarkan respon onset berahi yang 

ditunjukan dari lamanya hari yang dibuthkan oleh 

kambing untuk merespon laser sampai dengan 

berahi. Pada grafik gambar VI menunjukan dara 

mempunyai lama respon yang paling rendah 

dibandingkan dengan paritas lainnya, lamanya 

respon sama halnya dengan cepatnya respon pada 

paritas tersebut. Sementara kelompok II dan VI 

menunjukan respon rendah kedua setelah dara, 

paling lama hari yang dibutuhkan untuk merespon 

laser sampai onset berahi adalah 10 hari atau 240 

jam setelah induksi hari pertama. Berbeda pada 

kelompok III dan V yang menunjukan respon onset 

berahi setelah biberikan laser adalah 16 hari. Pada 
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paritas ke 4 menunjukan respon paling lama pada 

paritas tersbut sampai dengan 28 hari.  

Pada paritas tersebut terdapat beberapa 

paritas yang berbeda yang menunjukan respon onset 

yang sama. Pada kelompok II dan VI menunjukan 

lama respon onset yang sama seperti halnya 

kelompok III dan V. Sementara cepatnya respon 

onset berahi dari kambing tersebut sama halnya 

dengan paling lama respon berahi, mempunyai 

kesamaan onset berahi. Pada kelompok I, III, dan VI 

mempunyai respon onset berahi yang sama yaitu 2 

hari. Hal tersebut sama akan dapat dipengaruhi oleh 

hormon-hormon reproduksi kambing. Seperti halnya 

kambing yang diinjeksi oleh prostaglandin 

mempunyai penyertakan berahi yang sama. Hal ini 

sama dengan yang diutarakan oleh Socheh dkk 

(2011) timbulnya berahi yang bersamaan, karena 

terdapat preparat prostaglandin yang diinjeksi 

sehingga menyebabkan kemunduran fungsi CL yang 

disebabkan luteolitik. Prostaglandin secara alami 

dilepaskan oleh uterus yang tidak bunting dan 

berfungsi melisis CL. Prostaglandin yang 

mengakibatkan hancurnya CL menyebabkan aliran 

darah pada CL yang menurun. Begitupun dengan 

aliran darah dalam progesteron menurun. Penurunan 

aktivitas progesteron merangsang hipofisa anterior 

untuk melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon 

tersebut bertanggung jawab pada proses 

folikulogenesis dan ovulasi yang menyebabkan 

folikel tumbuh dan matang. Folikel-folikel yang 

tumbuh tersebut menghasilkan hormon estrogen, 
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hormon inilah yang akan merangsang organ visual, 

menyebabkan timbulnya tanda-tanda berahi.  

 

4.4.3. Lama Berahi 

4.4.3.1 Lama Berahi setelah dilakukan induksi 

laserpunktur 

Awal terjadinya berahi susah untuk dideteksi 

sampai dengan fase berahi selesai, sehingga sulit untuk 

ditentukan lama berahi yang terjadi. Lama berahi  adalah 

interval waktu pertama munculnya berahi  gejala berahi 

pertama kali sampai hilangnya tanda-tanda berahi 

(Tambing dan Sariubang, 2009). Lama berahi dapat 

dilihat setelah pendeteksian pertama kali terjadi berahi 

yang dilakukan dengan pejantan sampai dengan berahi 

tidak terjadi kembali ketika dideteksi lagi. Hal tersebut 

seperti yang dilakukan oleh Siregar dan Armansyah 

(2006) lama berahi kambing dapat dilakukan dengan saat 

kambing mulai dinaiki oleh pejantan deteksi sampai 

dengan hilangnya tanda berahi. Lama berahi pada 

kambing dapat diukur sejak munculnya gejala berahi 

untuk pertama kalinya, sampai kambing hilang tanda-

tanda berahinya (Tambing dan Sariubang, 2008). Pada 

penelitian ini dihitung lama berahi berdasarkan paritas 

yang dirata-ratakan, lama berahi yang paling lama serta 

lama berahi yang paling cepat didasarkan pada 

klasifikasi paritas. 

 

4.5.3.2 Pengaruh paritas terhadap lama berahi yang 

diberikan induksi laserpunktur  

Kambing yang diberikan induksi laserpunktur 

mempunyai lama berahi yang berbeda-beda jika ditinjau 

pada paritas yang berbeda juga. Lama berahi paling 
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pendek rata-rata adalah 42,00 jam, sementara paling 

lama adalah rata-rata 84,00 jam. Pada 5 ekor kambing 

mempunyai lama berahi yang melebihi 100 jam, yang 

terdapat pada paritas yang berbeda-beda juga.  

 

a. Rata-rata berahi pada paritas yang berbeda 

Perlakuan laser pada titik akupunktur 

reproduksi mempunyai tingkat rata-rata rentang berahi 

yang ditinjau pada paritas yang berbeda juga. 

Kambing yang diteliti dari 38 kambing terdapat 29 

kambing yang berahi, mempunyai kualitas berahi yang 

berbeda pula. Tabel 2 menunjukan pada dara rata-rata 

lama berahi menunjukan 54,00 ± 0,00 jam berahi yang 

dimiliknya, kelompok II  menunjukan lama berahi 

yang berbeda dai dara dengan lamanya 57,75 ± 30,58 

jam, pada kelompok 3menunjukan lama berahi yang 

berbeda pula memiliki rentang 82,80 ± 74,18 jam, 

kelompok IV menunjukan rentan berahi adalah 84,00 

± 42,00 jam, kelompok V mempunyai rentang berahi 

yang berbeda juga dengan rata-rata 62.00 ± 18.33 jam, 

sedangkan pada kelompok VI menunjukan rentang 

berahi rata-rata adalah 42,00 ± 0,00 jam. Hasil yang 

diperoleh berdasarkan paritas mempunyai hasil yang 

berbeda-beda, hal tersebut menunjukan induksi 

laserpunktur dapat berpengaruh terhadap lama berahi. 

Penelitian tersebut menunjukan hasil yang menerima  

hipothesis 3 yang diajukan, bahwasanya induksi 

laseprunktur dapat meningkatkan terhadap lama berahi 

pada paritas tertentu.   

Rentang berahi yang berbeda-beda dari paritas 

yang berbeda juga setelah diberikan perlakuan laser, 

menunjakan kualitas berahi dari kambing yang ditinjau 
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pada paritasnya. Salah satu yang mempengaruhi 

lamanya berahi adalah kadar estrogen pada folikel-

folikel, sehingga fase berahi terus terjadi. Hal tersebut 

sama seperti yang diutarakan oleh Triana dkk. (2014) 

berahi sangat dipengaruhi oleh estrogen, yang 

diproduksi oleh folikel. Folikel merangsang lonjakan 

LH yang menginduksi  ovulasi dan menginisiasi sel-

sel lutein.   

Pada grafik rata-rata lama berahi yang 

ditunjukan pada gambar 5, menunjukan setiap paritas 

mempunyai rentang lama berahi yang berbeda-beda. 

Kelompok VI menunjukan rentang lama berahi yang 

paling rendah dengan rata-rata 42,00 ± 0,00 jam. 

Sementara dara menunjukan rentang lama berahi yang 

rendah dengan rentang 54,00 ± 0,00 jam, sementara 

pada kelompok II menunjukan rentang berahi yang 

berbeda pula dengan rentang lama 57,75 ± 30,58 jam 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok VI 

dan I. Sementara kelompok V menunjukan kisaran 

berahi yang tinggi dibandingkan dengan kelompok II 

yang ditunjukan rentang berahi 62,00 ± 18,33 jam. 

Sementara kelompok III dan IV menunjukan rentang 

berahi yang paling tinggi dibandingkan dengan paritas 

lainnya. Pada dua paritas ini menunjukan lama berahi 

yang masing-masing mempunyai rentang berahi yaitu 

82,80 ± 74,18 dan 84,00 ± 42,00 jam. Perlakuan laser 

yang dilakukan pada kambing Bligon (Bintara, 2010) 

dan Domba Garut (Herdis, 2011) menunjukan lama 

berahi yang berbeda dengan penelitian ini, yang 

masing-masing menunjukan 24,00 ± 3,70 jam serta 

27,50 ± 3,50 jam. Perbedaaan tersebut dapat dilihat 

dari jenis ternak yang digunakan, pada penelitian ini 
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yang menggunakan kambing Boer lama berahinya 

lebih lama dibandingkan dengan kambing bligon dan 

domba Garut, meskipun telah diberikan perlakuan 

laser. Sedangkan kambing yang tidak diberikan 

perlakuan laser berdasarkan jenis yang berbeda-beda 

menunjukan lama berahi kambing sangat berbeda-beda 

tergantung pada jenis kambing itu sendiri, laporan 

Scoheh et al (2011) lama berahi  kambing kejobong 

adalah 36,54 ± 0,25 jam, kambing PE 50,1 ± 1,50 jam 

(Tambing dan Sariubang, 2009), namun berbeda 

dengan Suharto (2008) lama berahi terpanjang 

kambing PE adalah 3,61 ± 2,50  jam, dan kambing 

Bligon 24,00 ± 3,70 jam (Bintara, 2010).  

 

 
Gambar 5. Lama berahi kambing yang diberikan induksi 

laserpunktur pada berbagai kelompok paritas. 

Akan tetapi rentang berahi yang menunjukan 

paling lama fase berahinya, terdapat 5 kambing yang 

mempunyai rentang berahi yang panjang. Kambing 

tersebut diantaranya kelompok II terdapat 1 ekor 
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dengan rentang berahi 132 jam, kelompok IV  juga 

hanya satu ekor dengan rentang berahi paling panjang 

yang sama dengan kelompok II yaitu 132 jam. 

Sementara kelompok III terdapat 3 ekor kambing yang 

mempunyai rentang berahi paling panjang, 

diantaranya, 276 jam, 126 jam, dan 102 jam. Data 

lama berahi dapat dilihat pada tabel 3. Kisaran berahi 

terpanjang tersebut akan berpengaruh terhadap rentang 

rata-rata lama berahi, sehingga rata-rata berahi 

mempunyai nilai yang sangat panjang jika 

dibandingkan dengan berahi kambing yang lainnya. 

Kisaran berahi yang terpanjang tersebut, dapat 

dipengaruhi salah satunya terdapatnya hormone 

estrogen yang tetap tinggi yang dihasilkan oleh folikel-

folikel degraf  tidak pecah karena progesteron yang 

masih rendah.  

Rentang lama berahi yang berbeda-beda dari 

berbagai paritas yang ditunjukan pada grafik tersebut 

dapat dipengaruhi beberapa faktor, faktor estrogen 

yang tinggi, pakan, atau umur. Hal tersebut sama 

dengan yang diutarakan oleh Bintara (2010) terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi berahi, 

diantaranya, umur ternak, hormon yang digunakan 

pada saat induksi  hormon, dan kondisi tubuh. 

Perlakuan terhadap kambing yang digunakan untuk 

menggertak berahi berpengaruh terhadap rentang lama 

berahi. Metode lain yang digunakan adalah dengan 

flushing, metode ini dapat mempercepat berahi, 

tanggap berahi dan memperpanjang lama berahi 

(Socheh dkk, 2011). Sedangkan pernyataan Siregar 

dan Armansyah (2006) pemberian hormon 

prostaglandin yang umum digunakan untuk 
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mengontrol berahi adalah FSH dan PSMG mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Respon ovarium terhadap 

FSH lebih baik dibandingkan dengan PSMG, karena 

lebih banyak menghasilkan ovulasi, jumlah folikel 

unovulasi lebih sedikit, lebih banyak embrio yang 

diperoleh, dan kualitas embrio lebih baik. FSH 

mempunyai kelemahan diantaranya sukar ditemukan 

dipasar domestik, harganya relatif mahal, dan 

pemberiannya dilakukan berulang-ulang sehingga 

mengakibatkan stres dan menurunkan kualitas embrio. 

 

b. Rentang paling lama berahi pada paritas yang 

berbeda 

Pada setiap paritas mempunyai rentang lama 

berahi yang berbeda-beda. Lama rentang berahi dapat 

dilihat pada tabel 6. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya kambing yang mempunyai rentang berahi 

terpanjang terdapat pada kelompok II, III, dan IV. 

Pada paritas ini terdapat 5 ekor kambing yang 

mempunyai rentang berahi terpanjang. Kelompok II 

dan IV yang mempunyai paritas terpanjang hanya 

memiliki masing-masing 1 ekor kambing saja dengan 

rentang paling yaitu 132.00 jam. Berbeda dengan 

kelompok III yang mempunyai 3 ekor kambing 

memliki rentang paling panjang yaitu 276.00 jam. 

Sementara dara mempunyai berahi paling lama yaitu 

54.00 jam yang tinggi dibandingkan dengan kelompok 

VI yang mempunyai rentang berahi paling lama yaitu 

42.00 jam. Sementara pada kelompok V mempunyai 

paling lama rentang berahi yaitu 78.00 jam. Lama 

rentang berahi tersebut tidak hanya ditentukan dari 

paritas saja, bisa dapat terpengaruh dari umur ternak, 
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jenis, pakan, kondisi ternak, atau lingkungan. Selain 

umur faktor lainnya adalah paritas, musim, breed, dan 

pakan. Pada waktu kambing postpartum pengaruh dari 

paritas terhadap berahi (Pevsner, 2008; Ungerfeld and 

Davila, 2012).  

Tabel 3. Kisaran berahi paling lama dan paling cepat  

Kelompok Paling lama  Paling cepat 

I 54,00  0 

II 132,00  42,00 

III 276,00  36,00 

IV 132,00  54,00 

V 78,00  42,00 

VI 42,00  42,00 

Keterangan: Data diolah yang dihitung berdasarkan 

kemunculan pertamanya sampai dengan 

tidak terjadi kemunculan berahi lagi.  

 

Paritas yang berbeda pada hal ini 

memperlihatkan rentang berahi yang berbeda-beda. 

Pada tabel 4 menunjukan paling lama berahi jika 

ditinjau tanpa 5 ekor kambing berbeda dengan tabel 4. 

Paling lama fase berahi ditunjukan pada kelompok V, 

sedangkan kelompok II, III, dan IV yang paling lama 

lebih cepat dibandingkan pada tabel 3. Paritas tersebut 

paling lama menunjukan rentang waktu berturut-turut 

adalah 54 jam, 66 jam, dan 66 jam. 
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Tabel 4. Berahi kambing tanpa 5 ekor kambing yang 

mempunyai rentang berahi terpanjang.  

Kelompok Rata-rata lama berahi (jam) 

I 54,00 ± 0,00 

II 47,14 ± 6,41 

III 46,29 ± 10,23 

IV 60,00 ± 8.49 

V 62,00 ± 18,33 

VI 42,00 ± 0,00 

Keterangan: Data primer yang diolah 

Pada tabel 4 menunjukan rata-rata berahi yang 

berbeda dengan grafik pada gambar 5. Kelompok 5 

mempunyai rata-rata rentang berahi yang paling tinggi, 

hal ini berbeda dengan grafik yang menunjukan 

kelompok III mempunyai rata-rata rentang berahi 

paling tinggi dibandingkan dengan paritas lainnya. 

Begitu pula dengan paling lama rentang berahi 

ditunjukan pada kelompok V. Pada tabel ini 

menunjukan lama berahi yang tidak begitu jauh 

dengan jenis ternak lainnya. Sepeti yang diutarakan 

oleh Scoheh et al (2011) lama berahi  kambing 

kejobong adalah 36,54 ± 0,25 jam, kambing PE 50,1 ± 

1,50 jam (Taambing dan Sariubang, 2009), namun 

berbeda dengan Suharto dkk,. (2008) lama berahi 

terpanjang kambing PE adalah 36,61 ± 2,50  jam, dan 

kambing Bligon 24,0 ± 3,7 jam (Bintara, 2010). 
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c. Rentang paling cepat berahi pada paritas yang 

berbeda.  

Pada tabel 3 dan 4 tidak menunjukan 

perbedaan pada kisaran berahi yang paling cepat. 

Kelompok 3 mempunyai rentang berahi paling 

rendah dibandingkan dengan paritas lainnya. Hal 

tersebut terlihat berbeda dengan paling lama 

berahi yang dimilikinya dengan 276 jam. 

Sementara grafik menunjukan kelompok II, V, dan 

VI menunjukan mempunyai paling cepat lama 

berahinya yaitu 42 jam. Kelompok tersebut 

mempunyai lama berahi yang cepat dibandingkan 

dara dan kelompok IV. Dara dan kelompok IV 

mempunyai paling cepat lama berahi paling tinggi 

yaitu 54 jam.  

Pada dara lama berahi menunjukan waktu 

54 jam, hal tersebut mempunyai kualitas berahi 

yang tinggi. Sedangkan pada kelompok 3 

mempunyai rentang berahi yang paling cepat 

adalah 36 jam. Sementara paritas lainnya kecuali 

kelompok IV mempunyai rata-rata lama berahi 42 

jam. Hal tersebut menunjukan kualitas berahi yang 

tinggi dari dara, atau kambing belum pernah 

terjadi partus (melahirkan). Padahal menurut 

Menurut Fakruzzaman et al. (2012) Kambing yang 

telah berumur lebih dari 12 bulan mempunyai 

lama berahi yang lebih lama dari kambing yang 

masih muda yaitu 21.56 jam. Sementara Ismail 

(2009) melaporkan umur serta paritas telah 

terjadinya kelahiran akan lebih cepat dibandingkan 

dengan kambing yang masih berumur muda dan 

belum terjadi kebuntingan kambing yang telah 
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mengalami kebuntingan dan kelahiran mengalami 

kualitas berahi yang lebih tinggi, tanda-tanda 

berahi sangat terlihat pada ternak tersebut. 

 

4.5 Kualitas berahi yang diberikan induksi laserpunktur  

Kualitas berahi yang ditunjukan dari onset,  lama berahi 

dan respon dari induksi laserpunktur menunjukan paritas 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas terhadap masing-masing 

kelompok paritas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, setiap 

paritas mempunyai presentase, onset dan lama berahi yang 

berbeda-beda.  Persentase menunjukan kelompok III mempunyai 

presentase berahi tertinggi dibandingkan dengan kelompok paritas 

lainnya. Kelompok III dengan presentase 90.9 % yang terdapat 10 

ekor yang berahi dari 11 ekor kambing mempunyai respon induksi 

laserpunktur yang baik. Pada kelompok I atau dara menunjukan 

presentase berahi 100%, akan tetapi hanya terdapat 3 ekor saja 

yang diberikan induksi laserpunktur, sehingga kelompok III yang 

mempunyai presentase berahi tertinggi dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Kelompok III mempunyai aktivitas seksual 

yang tinggi dari respon induksi laserpunktur, seperti yang 

diutarakan oleh   Zongo et al., (2015) produktivitas kambing Boer 

pada aktivitas sexual kambing dapat dipengaruhi oleh paritas, 

nutrisi, jenis, dan kondisi lingkungan.  

Respon induksi seperti yang telah dibahas sebelumnya 

menunjukan yang paling baik dan  serentak adalah pada kelompok I 

atau dara, karena rata-rata onset 2,00 ± 0,00 hari lebih cepat 

dibandingkan pada kelompok paritas lainnya. Kelompok II  

mempunyai respon yang cepat dengan rata-rata 3,38 ± 2,72 pada 

jumlah kambing 8 ekor dari 12 ekor kambing, akan tetapi pada 

paritas III yang mempunyai presentase berahi tertinggi onset berahi 

rata-rata 6,60 ± 4,30 lebih lama dibandingkan kelompok I dan II.  
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Lama berahi yang variatif menunjukan kualitas berahi 

yang berbeda-beda pada setiap kelompok paritas. Data yang 

ditunjukan pada tabel 2 dan tabel 4 rata-rata lama berahi sangat 

berbeda pada kelompok paritas III, IV dan V. Kelompok III 

dengan presentase yang tinggi diikuti dengan onset yang cepat 

dibandingkan dengan kelompok IV menunjukan perbedaan pada 

tabel 2 dan tabel 4, tabel 2 menunjukan lama berahi 82,80 ± 74,18 

jam, sedangkan tabel 4 menunjukan rata-rata lama berahi 46.29 ± 

10.23 jam. Perbedaan tersebut yang diakibatkan dari kambing yang 

mempunyai lama berahi yang panjang, akan tetapi kelompok III 

pada tabel 4 lebih mendekati rata-rata berahi kambing pada 

umumnya.  Scoheh et al (2011) melaporkan lama berahi  kambing 

kejobong adalah 36,54 ± 0,25 jam, kambing PE 50,1 ± 1,50 jam 

(Tambing dan Sariubang, 2009), berbeda pada kelompok IV dan V 

pada tabel 4 menunjukan lama berahi yang lebih panjang daripada 

kelompok III dengan masing-masing rata-rata 60.00 ± 8.49 dan 

62.00 ± 18.33 jam. Lama berahi tidak menunjukan kualitas berahi 

yang terbaik dengan panjang yang berahi pada umumnya, hal 

tersebut menunjukan masalah reproduksi karena ditinjau dari 

hormonal yaitu kadar estrogen yang tinggi dibandingkan dangan 

progesteron yang akan menyebabkan effisiensi reproduksi 

terganggu serta perkawinan berulang-ulang. Lama  berahi terbaik 

adalah pada kelompok paritas III.  

Penjelasan yang telah dipaparkan pada presentase berahi 

yang paling tertinggi setelah di induksi laserpunktur adalah 

kelompok III atau paritas 2, begitu juga dengan lama berahi yang 

menunjukan kelompok III paling baik, akan tetapi onset berahi 

tidak menunjukan paritas III yang tercepat. Data menunjukan onset 

berahi pada kelompok I atau dara onset yang tercepat. Kualitas   

berahi terbaik terdapat pada paritas 2, karena persentase berahi dan 

lama berahi yang menunjukan kualitas berahi yang terbaik.  Elieser 

et al. (2012) menyatakan tingkat reproduksi kambing yang 
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kaitannya dengan kualitas berahi kambing dalam produktivitas 

induk, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

paritas. Aktivitas sexual kambing dapat dipengaruhi oleh paritas, 

nutrisi, jenis, dan kondisi lingkungan (Zongo et al., 2015). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari peneltian ini adalah:  

1. Paritas 2 mempunyai kualitas berahi yang terbaik 

dengan presentase berahi tertinggi dengan nilai 90.9% 

dan lama berahi rata-rata 46.29 ± 10.23 jam.  

2. Dara mempunyai onset berahi tercepat dengan rata-

rata 2.00 ± 0.00 hari.  

 

6.2 Saran  

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah :  

1. Gertak berahi dapat dilakukan dengan efektif 

dengan memberikan induksi laserpunktur pada 

paritas 2 

2. Induksi laserpunktur dapat digunakan untuk 

menggertak berahi selain dengan injeksi hormonal 

3. Perlu dilakukan penentuan titik akupunktur 

sebelum diberikan induksi laser.  

4. Perlu diteliti kembali intensitas serta letak titik, 

sehingga ditemukan intensitas yang tepat pada 

kambing serta letak titik yang dapat menggertak 

berahi.  
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Lampiran 1.  Data Nomor Kambing, paritas, Breed, Umur dan 

tanggal Post Partum kambing Boer dan 

persilangannya 

 

No. 
No. 

Kambing 
Paritas Breed Umur 

Tanggal Post 

Partum 

1 34V 1 F1 3 12/1/14 

2 25N 4 F3 5 3/1/15 

3 26N 3 F3 4 2/1/15 

4 1V 3 F1 4 3/1/15 

5 31V 5 F1 5 5/1/15 

6 32V 2 F1 3 12/1/14 

7 33V 2 F1 3 1/1/15 

8 4Y 3 F1 4 10/1/14 

9 36V 2 F1 4 2/1/15 

10 8V 4 F1 6 1/1/15 

11 10N 2 F2 3 3/1/15 

12 7V 2 F1 4 10/1/14 

13 18N 2 F2 4 3/1/15 

14 24N 2 F1 4 3/1/15 

15 27N 5 F1 6 10/1/14 

16 6N 4 F1 6 11/1/14 

17 35V 5 F1 6 6/1/14 

18 2V 2 F1 4 9/1/14 

19 39V 1 F2 2 2/1/15 

20 14N 1 F1 2 3/1/15 

21 23Y 0 F1 1 - 

22 22Y 0 F1 1 - 

23 5N 2 F2 4 2/1/15 

24 40V 1 F2 2 10/1/14 
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25 37V 5 PB 8 6/1/14 

26 28N 1 F3 2 11/1/14 

27 16Y 1 F1 2 2/1/15 

28 20Y 2 F2 3 3/1/15 

29 13Y 1 F2 2 2/1/15 

30 21Y 1 F2 2 1/1/15 

31 12Y 1 F1 3 9/1/14 

32 3Y 4 F1 6 2/1/15 

33 9Y 2 PB 3 11/1/14 

34 38V 3 F1 6 10/1/14 

35 15Y 1 F2 2 11/1/14 

36 17Y 1 F3 2 4/1/15 

37 11N 0 F3 1.5 - 

38 19Y 1 F2 2 2/1/15 
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Lampiran 2.  Data hari pemaparan pertama setelah post partum dan 

tanggal pemaparan ke 2 dan ke 3  

No. 
No. 

Kambing 

Hari pemaparan 

setelah post partum 

Tanggal pemaparan 

Ke 1 Ke 2 

1 34V 
189 6/9/15   

2 25N 
99 6/9/15   

3 26N 
129 6/9/15   

4 1V 
62 5/2/15   

5 31V 40 6/9/15   

6 32V 
189 6/9/15   

7 33V 159 6/9/15   

8 4Y 
220 5/10/15 5/22/15 

9 36V 159 6/9/15   

10 8V 
140 5/20/15   

11 10N 
80 5/20/15   

12 7V 
230 5/20/15   

13 18N 
99 6/9/15   

14 24N 99 6/9/15   

15 27N 
219 6/9/15   
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16 6N 
192 5/12/15 5/23/15 

17 35V 369 6/9/15   

18 2V 
242 5/2/15 5/13/15 

19 39V 129 6/9/15   

20 14N 
99 6/9/15   

21 23Y 0 6/9/15   

22 22Y 
0 6/9/15   

23 5N 
102 5/12/15   

24 40V 
249 6/9/15   

25 37V 
369 6/9/15   

26 28N 219 6/9/15   

27 16Y 
129 6/9/15   

28 20Y 93 6/9/15   

29 13Y 
129 6/9/15   

30 21Y 159 6/9/15   

31 12Y 
219 6/9/15   

32 3Y 
100 5/10/15 5/22/15 

33 9Y 
199 5/19/15 5/31/15 
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34 38V 
249 6/9/15   

35 15Y 219 6/9/15   

36 17Y 
69 6/9/15   

37 11N 0 6/9/15   

38 19Y 
129 6/9/15   

Keterangan: Pemaparan dihitung pada hari pertama dipapar yang 

tercantum pada tanggal paparan ke 1. Apabila tidak 

terjadi estrus, dilakukan Pemaparan ke 2. Pemaparan 

dilakukan 3 kali dengan selang waktu ± 24 jam. 

Kambing ynag telah terjadi estrus sebelum 3 kali 

Pemaparan, tidak dilakukan Pemaparan kembali.  
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Lampiran 3.  Data onset estrus dan  lama estrus 

No. Paritas Onset estrus Lama estrus (jam) 

1 1 - - 

2 4 3 66 

3 3 8 66 

4 3 28 54 

5 5 2 42 

6 2 7 42 

7 2 7 42 

8 3 - - 

9 2 - - 

10 4 - - 

11 2 11 102 

12 2 8 126 

13 2 3 42 

14 2 3 42 

15 5 10 42 

16 4 16 78 

17 5 - - 

18 2 16 36 

19 1 10 42 

20 1 2 54 

21 0 2 54 

22 0 2 54 

23 2 5 276 

24 1 2 132 

25 5 - - 

26 1 - - 

27 1 3 42 

28 2 2 54 
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29 1 3 42 

30 1 2 54 

31 1 - - 

32 4 16 42 

33 2 4 66 

34 3 4 132 

35 1 3 42 

36 1 2 54 

37 0 2 54 

38 1 - - 

Keterangan: Data onset estrus dihitung berdasarkan hari pertama 

pemaparan ke 1.  
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Lampiran 4. Tabel konsumsi pakan hijauan dan konsentrat 

 

Tabel konsumsi pakan hijauan dengan sample 15 ekor kambing 

betina. 

Hari 
Pemberian 

hijauan 
(kg/15ekor/hari) 

Sisa hijauan 
Pagi (kg) 

Sisa 
hijauan 

Sore (kg) 

Konsumsi 
Pakan hijauan 

(kg) 

1 36,195 6,000 5,000 25,195 

2 36,195 4,500 5,000 26,695 

3 36,195 4,000 4,600 27,595 

4 36,195 4,300 5,200 26,695 

5 36,195 5,000 5,400 25,795 

6 36,195 5,200 4,300 26,695 

7 36,195 4,300 4,200 27,495 

Rata – rata 26,6236 

Rata – rata / ekor / hari 1,7749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabel konsumsi pakan konsentrat dengan sample 15 ekor 

kambing betina. 

Hari 

Pemberian 

konsentrat (kg/ 

15ekor/hari) 

Sisa 

konsentrat 

Pagi (kg) 

Sisa 

konsentrat 

Sore (kg) 

Konsumsi 

Pakan 

konsentrat 

(kg) 

1 6,75 - - 6,75 

2 6,75 - - 6,75 

3 6,75 - - 6,75 

4 6,75 - - 6,75 

5 6,75 - - 6,75 

6 6,75 - - 6,75 

7 6,75 - - 6,75 

Rata – rata 6,75 

Rata – rata / ekor / hari 0,45 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Kandungan nutrisi bahan pakan (Bahan 

Kering)   

Bahan Pakan BK (%) 

Hijauan 28,13 

Konsentrat 86,98  

Keterangan: Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Bahan Pakan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
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Lampiran 6. Tabel rataan konsumsi BK pakan   

Bahan pakan Konsumsi segar 

(Kg) 

Konsumsi BK (Kg) 

Hijauan 1,77 0,5 

Konsentrat 0,45 0,35 

Total Konsumsi 0.85 
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    Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laser yang digunakan untuk 

penelitian 

Travo sebagai daya laser 

Laser  yang dipasangkan pada 

travo dan dihidupkan 

Detektor titik akupunktur 
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Penentuan titik akupunktur 

dengan detektor 
Penotokan titik akupunktur 

dengan laser 

Deteksi estrus dengan pejantan 
Pengukuran suhu pada vulva dan 

rektal pada saat estrus 
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Kondisi vulva yang membengkak 

dan membuka 

Vulva dan daerahnya memerah 

pada saat estrus 

Terdapat lendir yang terjadi estrus pada saat 

estrus 


