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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF DIFFERENT TIME OF AI  
AFTER CIDR (CONTROLLED INTERNAL DRUG RELEASE) 

TO PREGNANCY RATE OF ETAWAH GRADE 
 IN BPT-HMT SINGOSARI  

 
- 
 This research held in unit of Goverment Breeding Centre – Singosari 
Malang. Started at August until October 2006 
 The objectives of this research is to know the influence of difference time 
of IB to pregnant number at Ettawa Goat after treatment of CIDR. Results of this 
research is hopefully can give information about right time to execute AI after 
treatment of CIDR to increase pregnant number of Ettawa Goat. 
 Research item is 24 Ettawa Goat that heve been selected among whole 
population at BPT-HMT Singosari and divided in 4 body weighing group with 
average weight 32.5+ 1.63 kg, all goat are in health condition, ever give birth and 
not in a state of pregnant.  

Results of research indicate that all Ettawa Goat show sign of estrus after 
treatment of CIDR during mean 26 hour 33 minute after repeal of CIDR. Results 
of AI after 12 hour estrus yield highest pregnant level 83 (5 Goat), after 24 hour 
67 (4 Goat), after 36 hour 50 (3 Goat), after 48 hour 33% (2 Goat). Result of the 
research indicate that  pregnant efficiency with treatment difference that have 
been given non significant different ( P>0,05). 
 The conclusion of this research is the different time of AI after CIDR 
threatment to Ettawa Goat non significant different. But, the better time to do AI 
is at 12 hours after CIDR threatment. So that, we can adviced that AI can be done 
at range 12-24 hours after CIDR threatment, and if we want to study about this it 
shall be done at bigger farm. 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PREBEDAAN WAKTU IB  SETELAH 
PERLAKUAN CIDR (CONTROLLED INTERNAL DRUG 

RELEASE) TERHADAP ANGKA KEBUNTINGAN PADA 
KAMBING PERANAKAN ETAWAH (PE) 

 DI BPT-HMT SINGOSARI 
 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di unit Farm Kambing Balai Pembibitan 
Ternak dan Hijauan Makanan Ternak – Singosari Malang. Penelitian dilaksanakan 
bulan Agustus sampai Oktober 2006. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan waktu IB 
terhadap angka kebuntingan pada kambing PE setelah perlakuan CIDR. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan  
IB setelah perlakuan CIDR untuk menghasilkan angka kebuntingan yang tinggi 
pada kambing PE. 

 Materi penelitian ini adalah 24 kambing betina PE terbagi dalam 4 
kelompok yang didapatkan dari hasil seleksi ternak-ternak yang terdapat di BPT-
HMT Singosari. Kambing berumur 2 tahun memiliki model daun telinga panjang 
,jatuh dan mingkup. Bobot badan rata-rata 32,5±1,63. Kondisi tubuh sehat dengan 
proporsi tubuh kompak, siklus birahi dan reproduksi normal, pernah melahirkan 
dan tidak dalam keadaan bunting. Parameter yang diukur adalah jumlah betina 
yang bunting setelah di IB. Metode diagnosa kebuntingan dengan menggunakan 
Ultrasonografi (USG). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kambing PE menunjukkan 
tanda-tanda birahi setelah perlakuan CIDR dalam waktu rata-rata 26 jam 33 menit 
setelah pencabutan CIDR. Hasil IB pada 12, 24, 36, dan 48 jam, pasca pencabutan 
CIDR masing-masing secara berurutan 83 (5/6 ekor), 67 (4/6 ekor), 50 (3/6 ekor), 
dan 33% (2/6 ekor). Berdasarkan hasil analisis Chi-Square (�2) keberhasilan 
kebuntingan dengan perlakuan tersebut menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05). 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan 
waktu IB setelah perlakuan CIDR pada kambing PE memberikan pengaruh yang 
tidak nyata. Namun angka tertinggi tingkat kebuntingan adalah 12 jam pasca 
pencabutan CIDR. Saran yang dapat diberikan bahwa IB dapat dilakukan pada 
waktu antara 12 jam atau selambat-lambatnya 24 jam setelah estrus dan sebaiknya 
pada penelitian yang akan datang, perlu diujikan pada peternakan yang lebih 
besar.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Populasi kambing di Jawa Timur ada peningkatan dari tahun 2004 

sebanyak 2.329.375 ekor dan pada tahun 2005 sebanyak 2.382.969 ekor, sehingga 

ternak kambing memiliki potensi untuk pemenuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia (Anonymous, 2005). Kambing tergolong ruminansia kecil, memamah 

biak, dan merupakan hewan mamalia yang menyusui anaknya (Cahyono, 1998). 

Pada umumnya peternakan kambing di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi, 

sebagai penghasil daging, susu dan dwiguna. Menurut Murtidjo (1992) bahwa 

diantara banyak bangsa kambing perah, kambing Etawah dan Peranakan Etawah 

(PE) adalah kambing perah yang umum dikenal oleh petani ternak. Kambing PE 

ini adalah hasil persilangan antara kambing kacang dengan Kambing Etawah 

(Sumoprastowo, 1980). Ciri-ciri spesifik kambing PE  ini adalah, tubuh tinggi 

besar, warna bulu tidak seragam, dan biasanya pendek, kecuali pada bagian 

belakang paha, profil muka cembung, telinga panjang menggantung, kaki panjang 

dan tanduk pendek. Adapun bobot kambing PE dewasa rata-rata untuk jantan 37 

kg, dan betina 32 kg, dengan prosuksi susu bisa mencapai 1-1,5 liter per harinya 

(Sosroamidjoyo, 1980). 

 Salah satu faktor yang menunjang dalam pengembangan populasi ternak 

kambing PE adalah mencermati tentang tatalaksana pemeliharaan yang berkaitan 

dengan manajemen reproduksi. Berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang 

bioteknologi reproduksi yang terus memacu pemikiran-pemikiran yang mendasari 
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untuk peningkatan reproduksi dan produksi ternak, yang berupaya meningkatan 

mutu genetik dan perkembangan populasi ternak.  

 Teknik mutakhir yang diterapkan untuk meningkatkan reproduksi ternak 

unggul dalam pengembangbiakan adalah melalui Inseminasi Buatan (IB) yang 

mempunyai peranan sangat efektif untuk menyebarluaskan bibit pejantan dengan 

materi genetik unggul. Manajemen reproduksi mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan keberhasilan IB dengan dilakukan sinkronisasi birahi. 

Sinkronisasi birahi adalah pengendalian siklus birahi sedemikian rupa, 

sehingga periode birahi pada banyak hewan betina menjadi serentak pada hari 

yang sama. Sinkronisasi estrus dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan 

pemberian sediaan progesteron dan dengan pemberian prostaglandin F2�. 

Sinkronisasi birahi akan sangat mendukung program inseminasi, terutama pada 

peternakan kambing yang dipelihara secara intensif. 

Ternak kambing selama hidupnya akan mengalami beberapa siklus 

reproduksi. Siklus reproduksi merupakan siklus perkembangan ternak betina saat 

mencapai pubertas dan akan berselang setiap jangka waktu tertentu 

(Hardjopranjoto, 1995). Penggunaan teknik IB untuk perkawinan kambing PE 

mampu memberikan efisiensi dalam hal manajemen reproduksi yang dapat 

meningkatkan reproduksi ternak unggul. Namun demikian untuk mendapatkan 

angka kebuntingan yang tinggi diperlukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan IB 

setelah dilakukan sinkronisasi birahi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh waktu IB setelah perlakuan CIDR terhadap angka 

kebuntingan pada kambing PE. 

 

1.3 Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh perbedaan waktu IB 

terhadap angka kebuntingan pada kambing PE setelah perlakuan CIDR. 

 

1.4. Mafaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan  IB setelah perlakuan CIDR untuk menghasilkan angka kebuntingan 

yang tinggi pada kambing PE. 

 

1.5. Kerangka Berfikir 

Sinkronisasi birahi merupakan dasar teknik yang dipakai dalam 

pelaksanaan IB (Santoso ,2002). Penggunaan teknik IB untuk perkawinan 

kambing mampu memberikan efisiensi dalam hal manajemen reproduksi yang 

dapat meningkatkan reproduksi ternak unggul. Namun demikian untuk 

mendapatkan angka kebuntingan yang tinggi diperlukan waktu yang tepat untuk 

pelaksanaan IB setelah dilakukan sinkronisasi birahi. Konsepsi terbaik apabila 

dilakukan inseminasi pada 48 jam setelah pengambilan sponge progesteron 

(Karagiannidis, Varsakeli, Karatzas and Brozoz, 2001). 

1.6. Hipotesis  

 Waktu IB memberikan pengaruh nyata terhadap angka kebuntigan pada 

kambing PE setelah perlakuan CIDR. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Gambaran Kambing PE 

 Keberadaan kambing PE di Indonesia memiliki sejarah yang cukup 

panjang dibandingkan dengan ternak-ternak lainnya. Pada dekade 1920-an, 

pemerintah Belanda melakukan impor pertama kambing Etawah yang lebih 

terkenal dengan sebutan kambing Benggala dari India, dan menitipkannya kepada 

para petani. Wilayah perbukitan Menoreh (sekarang Kecamatan Kaligesing 

Kabupaten Purworejo) menjadi pilihan utama karena kondisi alam yang sangat 

mendukung. Sepuluh tahun kemudian, dilakukan kembali impor kambing Etawah 

dari India dengan pola warna dominan merah coklat. Perkawinan kambing Etawah 

asal India dan kambing Lokal secara tidak terkontrol menyebabkan munculnya 

kambing jenis baru yang dikenal sebagai kambing PE (Sodiq dan Abidin,2002). 

 Kambing PE merupakan bangsa kambing dari persilangan antara kambing 

Kacang dengan kambing Etawah. Kambing PE memiliki sifat antara kambing 

Kacang dengan kambing Etawah. Spesifikasi dari kambing ini adalah hidung agak 

melengkung, telinga agak besar dan terkulai. Berat tubuh Bangsa kambing PE 

sekitar 32-37 kg dan produksi susu 1-1,5 liter per hari (Murtidjo, 1993). Estimasi 

umur pada kambing dapat dilakukan dengan pendekatan praduga berdasarkan 

pada pergantian gigi seri permanen (PI). Menurut Sarwono (2002), umur kambing 

dapat diketahui dari pertumbuhan gigi serinya. Cara penentuan umur kambing 

berdasarkan pergantian gigi serinya menrut Soejosopoetro (1993) adalah sebagai 

berikut:   
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1. Belum ada pergantian gigi seri susu (PI0) berumur kurang dari 1 tahun. 

2. Pergantian 1 pasang gigi pertama (PI1) brerumur 1-2 tahun. 

3. Pergantian 2 pasang (PI2) berumur 2-3 tahun. 

4. Pergantian 3 pasang (PI3) berumur 3-4 tahun. 

5. Pergantian 4 pasang atau semua gigi seri telah ganti (PI4) berumur sampai 

5 tahun. 

6. Permukaan gigi seri yang telah aus berarti ternak sudah berumur lebih dari 

5 tahun. 

 

2.2 Reproduksi Kambing Peranakan Etawah (PE) 

 Alat perkembangbiakan  kambing betina terdiri dari organ eksternal yakni 

kelenjar susu yang terletak antara kedua kaki belakang dan vulva yang terletak 

dibawah ekor serta organ internal yang terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, 

cervix, vagina dan vulva (Santoso, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuryadi, 2000) 

Gambar 1. Alat Reproduksi Betina Kambing PE 

A 

B

C 

D 

E 

F 

Keterangan : 

A = Ovarium 
B = Infundibulum 
C = Oviduct  
D = Uterus 
E = Cervix 
F = Vagina 
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(Edey, 1983) 

Gambar 2. Alat Kelamin Betina Kambing PE 

 

Penampilan reproduksi kambing PE menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sandhi, Ardika, Artiningsih dan Darmadja, (1991) adalah sebagai 

berikut : lama kebuntingan 148,24 ± 5,41 hari; litter size 1,51 ± 0,51 ekor; berat 

lahir 3,12 ± 0,47 kg. Efisiensi reproduksi dan produksi kambing PE masih jauh 

dari ideal jika dilihat dari data penampilan reproduksi tersebut.  

Periode siklus birahi pada ternak kambing berkisar 19-21 hari, dibagi atas 

4 periode yaitu proestrus, estrus atau fase folikuler (estrogenik/periode 

pertumbuhan folikel), metestrus dan diestrus atau fase luteal 

(progestetional/periode corpus luteum) (Evan dan Maxwell, 1987). Fase folikuler 

relatif pendek hanya 3-4 hari sedangkan fase luteal 14-17 hari dari siklus estrus 

(Evans dan Maxwell, 1987). Lebih lanjut Bearden dan Fuquay (1984) 
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menjelaskan periode proestrus berlangsung 2-3 hari, estrus 30-40 jam, metestrus 

2-3 hari dan diestrus selama 13-15 hari. 

Dua jenis hormon yang mengontrol siklus estrus, yaitu hormon-hormon 

steroid dari ovarium (estrogen dan progesteron) dan hormon protein yaitu 

hormon-hormon gonadotropin dari kelenjar pituitari yaitu Follice Sstimulating 

Hormone (FSH) dan Luteinizing Hhormone (LH) (Lindsay, Entwistle dan 

Winantea, 1982). 

Fase folikuler adalah fase pertumbuhan folikel yang dikontrol oleh FSH 

dan LH. Pertumbuhan folikel akan menstimulasi sekresi estrogen, folikel Graaf 

mensekresikan estrogen dalam jumlah yang besar yang akan menyebabkan feed 

back negatif pada pituitari sehingga FSH dihambat sekresinya, ketika konsentrasi 

estrogen dalam darah tinggi akan memicu pelepasan LH dari pituitari (pre-

ovulatory LH surge) yang akan menyebabkan rupturnya folikel dan pelepasan 

ovum. Konsentrasi estrogen naik dan mencapai puncak sebelum munculnya 

estrus. Pre-ovulatory LH surge terjadi pada awal estrus. Ovulasi terjadi berkisar 

30-36 jam setelah munculnya estrus (Evans dan Maxwell, 1987).  

Pada fase luteal, corpus luteum akan mensekresikan progesteron yang 

berfungsi memelihara uterus untuk proses fertilisasi. Konsentrasi progesteron 

mencapai peningkatan setelah kira-kira 6 hari dan akan terus meningkat jika 

terjadi kebuntingan. Jika tidak terjadi kebuntingan maka 13-14 hari kemudian 

corpus luteum akan mengecil ukurannya dan terjadi penurunan sekresi 

progesteron (Evans dan Maxwell, 1987). 
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2.3 Siklus Birahi 

 Siklus birahi merupakan jarak antara birahi yang satu sampai pada birahi 

berikutnya setelah masa pubertas dicapai yang diatur oleh hypothalamus dan 

hormon dari ovari dengan kisaran waktu yang berbeda untuk setiap spesies 

(Partodiharjo, 1992). 

 Pembagian siklus birahi atas dua fase, yaitu fase folikuler dan estrogenik 

yang meliputi prostrus dan estrus, fase luteal yang terdiri atas metestrus dan 

diestrus. Pertumbuhan folikel tersier menjadi folikel de graaf merupakan salah 

satu bentuk perombakan yang terjadi pada fase proestrus dan folikel de graaf 

dibawah pengaruh FSH dan menghasilkan hormon estrogen (Toelihere, 1981).  

 Fase estrus yaitu ternak betina selalu ingin dekat pejantan, sedangkan 

tanda lain seperti menunjukkan kegelisahan, vulva kemerahan dan terdapat lendir 

pada vagina (Israil, Soejosapoetro, Soekotjo dan Trisunuwati, 1991). Periode 

birahi merupakan periode terpenting, dalam hal ini estrogen mencapai puncaknya 

sehingga terjadi perubahan fisik seperti alat kelamin dan tingkah laku ternak yang 

sedang birahi (Toelihere,1981). Uterus berkembang sebagai persiapan uterus 

untuk menampung dan memberi makan embrio serta pembentukan plasenta bila 

terjadi kebuntingan (Frandson, 1992). 

 Sejak pertengahan sampai dengan akhir fase luteal frekuensi LH secara 

nyata berkurang karena pengaruh tingginya level progesteron. Uterus akan 

menghasilkan PGF2� untuk meregresikan corpus luteum dan menyebabkan 

terganggunya ikatan LH. Pada kondisi ini corpus luteum akan peka terhadap efek 

luteolitik PGF2� (Lindsay dkk, 1982). 
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Periode proestrus berawal ketika terjadi regresi corpus luteum dan kadar 

hormon progesteron turun dan berakhir sampai muncul estrus.pada fase ini terjadi 

pertumbuhan folicle yang cepat (Nuryadi, 2000). Menurut Mahdi (1982) bahwa 

pada fase ini estrogen tinggi dan konsentrasi progesteron terjadi penurunan dalam 

darah. 

  

2.4 Sinkronisasi Estrus 

 Sinkronisasi estrus atau penyerentakan birahi adalah pengendalian siklus 

birahi sedemikian rupa, sehingga periode birahi pada banyak hewan betina 

menjadi serentak pada hari yang sama atau dalam waktu 2-3 hari. Sinkronisasi 

estrus akan sangat mendukung program IB. Menurut Santoso (2002) pada 

dasarnya pertumbuhan folikel terhambat bila terdapat dominasi hormon 

progesteron. Hal ini dapat dilihat  pada siklus birahi pada saat fase luteal yang 

didominasi oleh progesteron folikel tidak tumbuh menjadi folikel masak. Lindsay 

dkk. (1982) menyatakan, prinsip kerja dari sinkronisasi estrus adalah mengatur 

fisiologi hormonal yang berhubungan dengan siklus birahi untuk mencapai 

efisiensi reproduksi agar pelaksanaan IB tepat pada waktunya.  

Beberapa metode sinkronisasi yang umum digunakan antara lain : (1). 

Pemasukan secara tiba-tiba seekor pejantan kedalam sekelompok ternak betina 

yang digembalakan (Lindsay dkk., 1982), (2). Penyapihan secara lebih cepat 

daripada waktu sapih alami (Hafez, 1993), (3). Sinkronisasi estrus dengan 

preparat hormon antara lain estrogen, progesteron, Pregnant Mare Serum 

Gonadotropin (PMSG), Human Chorionic Gonadotropin (HCG), Prosta Glandin 

F2� (PGF2�) (Lindsay dkk., 1982; Toelihere, 1981; Hafez 1993). 
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2.5 Controlled Internal Drug Release (CIDR)  

Implant progesteron intravagina, CIDR merupakan sediaan baru untuk 

sinkronisasi estrus pada kambing. Metode dengan menggunakan progesteron, 

yang kini masih dikembangkan adalah implant intravagina CIDR (CIDR, 1,3 g 

progesteron, Pharmacia Animal Health, Australia) terbukti efektif untuk 

sinkronisasi estrus pada domba dan kambing, estrus akan muncul 24-48 jam 

setelah pengambilan CIDR (Wildeus, 2001).  

Progesteron dilaporkan bekeja secara sinergis dengan estrogen untuk 

menstimulir ovulasi dengan menggertak pelepasan LH (Cole dan Cupps, 1969); 

selain itu menimbulkan kelakuan birahi dan peneriman pejantan. Konsentrasi 

progesteron pada plasma kambing PE rata-rata rendah pada saat birahi, meningkat 

secara maksimal kira-kira pada hari ke-10 pada siklus estrus, kemudian menurun 

dengan cepat pada hari ke-3 akhir siklus estrus (Sutama, Budiarsana, Mathius dan  

Juarini, 1999). 

Progesteron bekerja sinergis dengan estrogen untuk merangsang sekresi 

kelenjar alveoli dan pertumbuhan glandula mammae dan konsentrasi progesteron 

plasma hari ke-19 -22 setelah perkawinan IB adalah 1,4 ng/ml-1 pada kambing 

yang bunting, tetapi konsentrasi dibawah 1ng/ml-1 apabila tidak bunting (Reeves, 

1987). Karena pentingnya progesteron yang dihasilkan pada masing-masing fase 

dalam ovarium dalam menentukan status reproduksi, memelihara dan 

mempertahankan kebuntingan, maka deteksi hormon ini dalam darah kambing 

yang diserempakkan birahinya dengan CIDR perlu dilakukan. 
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2.6 Inseminasi Buatan 

Inseminasi secara intravagina dilakukan dengan mendeposisikan 

spermatozoa pada anterior vagina. Cara ini dilakukan setelah dilakukan 

sinkronisasi birahi dan hewan menunjukkan birahi, hewan ditempatkan pada 

posisi berdiri tetapi kaki belakang diangkat tinggi sehingga kepala dibawah 

(Santoso, 2002) 

Teknik inseminasi pada kambing tak semudah pada sapi ataupun kerbau. 

Hal ini disebabkan, anatomi reproduksi kambing betina kecil dan berbelok ke arah 

bawah. Sehingga insemination gun hanya mampu menembus mulut cervix (cincin 

satu). Selain itu, keberhasilan teknik inseminasi berkaitan erat dengan dosis 

inseminasi, waktu inseminasi dan tempat deposisi semen dalam saluran kelamin 

hewan betina (Tabing, 2002). 

 

2.7 Waktu Inseminasi Buatan  

Inseminasi Buatan yang dilakukan pada waktu yang tepat mempunyai arti 

yang sangat penting untuk meningkatkan kebuntingan. Inseminasi Buatan akan 

memberikan hasil baik apabila dilakukan sebelum kajadian ovulasi, pada kambing 

berkisar 12-18 jam setelah munculnya estrus (Evans dan Maxwell, 1984). 

Inseminasi pada awal atau akhir estrus biasanya akan memberikan hasil fertilitas 

yang rendah (Marai dan Owen, 1987). Selanjutnya Susilowati (2001) melaporkan 

bahwa IB pada kambing lokal yang dilakukan pada awal estrus menunjukkan 

presentase kebuntingan 50% sedangkan jika inseminasi dilakukan pada 

pertengahan estrus menunjukkan presentase kebuntingan 90%. Konsepsi terbaik 

apabila dilakukan inseminasi pada jam 48 jam setelah pengambilan sponge 

progesteron (Karagiannidis dkk, 2001) 



BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Unit Farm Kambing Balai Pembibitan 

Ternak dan Hijauan Makanan Ternak-Singosari Malang. Pelaksanaan penelitian 

dimulai pada tanggal 11 Agustus 2006 sampai dengan 31 Oktober  2006. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penlitian ini adalah : 

Ternak 

 Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kambing PE betina 

dewasa, sebanyak 24 ekor yang didapatkan dari hasil seleksi ternak-ternak yang 

terdapat di BPT-HMT Singosari dan terbagi dalam 4 kelompok, sehat, umur 2 

tahun dengan berat badan berkisar antara 30 kg hingga 35 kg. Kambing PE yang 

digunakan menunjukkan kondisi yang sehat, pernah melahirkan (dalam hal ini 

ternak tidak mengalami gangguan reproduksi) dan tidak dalam keadaan bunting. 

Kambing dipelihara secara intensif dengan sistem kandang panggung dan 

umbaran. 

 

Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hormon progesteron 

dalam bentuk Controlled Internal Drug Release (CIDR 1,3 g progesteron, 

Pharmacia Animal Health, Australia), preparat PGF2� dengan merk dagang 

Juramet dan diproduksi oleh Jurox, Australia, obat cacing Flucicide 12,5% yang 
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diproduksi oleh PT. Sanbe Farma, Bandung dan Vitamin B-Complex yang 

diproduksi oleh Sigma Perkasa. 

 

Peralatan 

- Insemination Gun  

- Speculum vagina kambing 

- Straw semen beku kambing produksi Balai Besar Singosari Malang 

- Lampu senter 

- Lotion untuk pelicin 

- Tissue  

3.3 Metode Penelitian 

 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

percobaan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap :  

1. Persiapan Kambing 

a. 24 ekor kambing dibagi dalam 4 kelompok dan ditempatkan dalam satu 

kandang yang terbagi dalam 4 sekat. Pengelompokan dilakukan secara 

acak dari nomor telinga kambing. 

b. Untuk mendapatkan bobot badan yang ingin dicapai dilakukan pemberian 

Ransum berupa pakan hijauan (tebon jagung) dan konsentrat formulasi 

Balai Besar Diklat Agribis Pasuruan dan Teknologi Hasil Ternak Batu 

serta mineral setiap hari. 

c. Penimbangan bobot badan dilakukan setiap minggu. 

2. Setelah mencapai bobot badan antara 30-35 kg dilakukan secara serentak 

sinkronisasi birahi dengan pemberian hormon progesteron alam bentuk CIDR-
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G 1,3 g secara intravagina selama 10 hari, pada hari ke-8 dilakukan 

penyuntikan PGF2 α yang bertujuan agar korpus luteum regresi sehingga 

kadar progesteron akan turun dan pada hari ke-10 CIDR dicabut. Pencabutan 

dilakukan serentak pada sore hari sehingga diharapkan dalam waktu 24-48 

jam setelah pencabutan muncul estrus. Hal tersebut berhubungan dengan 

waktu IB, sehingga IB pada kelompok pertama dapat dilakukan pada pagi 

hari. 

3. Pengamatan birahi atau deteksi birahi dilakukan setelah pencabutan CIDR 

dengan interval 3 jam dengan menggunakan pejantan yang telah divasektomi 

sampai menunjukkan respon birahi pada kambing betina. Tanda-tanda birahi 

yang muncul antara lain mengibaskan ekor, mendekati pejantan atau pejantan 

berusaha mendekati betina dan bercumbu, pejantan mengendus-endus ekor 

betina dan ingin menaiki. 

4. Inseminasi Buatan pada klompok pertama dilakukan 12 jam setelah 

munculnya estrus, selanjutnya IB dilakukan secara bururutan pada kelompok 

2, 3, dan 4 dengan interval waktu 12 jam. Teknik IB pada percobaan ini sesuai 

dengan metode yang dilakukan oleh Evans dan Maxwell (1987). 

5. Diagnosa kebuntingan dini dilakukan dengan Ultrasonografi transrectum 

yang dilakukan pada hari ke-20 setelah IB. Sasaran dalam diagnosa ini adalah 

embrio dan untuk mendeteksi detak jantung dan gerakannya. Kambing 

dinyatakan positif ketika terdeteksi detak jantung embrionya.  
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Gambar 3. Skema Metode Penelitian 

 
CIDR   PGF2�   CIDR  
 �                          �            � 
  
 0      8          10      pengamatan   
(hari)                 (hari)    (hari)             birahi 
 
               IB pada :     12             24           36           48 (jam) 
    
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Hasil dari pemeriksaan kebuntingan dengan menggunakan USG 

(Ultrasonografi) ini akan diketahui ketepatan waktu IB setelah dilakukan 

sinkronisasi birahi.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

  Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

• Variabel bebas : waktu IB 

• Variabel terikat : jumlah kebuntingan 

 

 

 

 

 

 

Dilakukan IB : 
kel. I    12 jam setelah muncul birahi 
kel. II   24 jam setelah muncul birahi 
kel. III 36 jam setelah muncul birahi 
kel. IV 48 jam setelah muncul birahi 

 

Dilakukan pemerikasaan kebuntingan melalui USG 
untuk mengetahui berapa ekor yang bunting pada 

tiap kelompok 
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3.5 Analisis Data 

 Untuk mengetahui pengaruh waktu IB terhadap jumlah kebuntingan pada 

kambing PE, maka data tersebut dianalisis secara statistik, menggunakan Uji Chi-

Square sesuai dengan petunjuk Djarwanto (2001). 

Nilai Chi-square dihitung dengan rumus : 
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ijk
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r
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E
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dimana : 

=χ2  Chi Square 

 i    =   baris (1,2) 

 j    =   kolom (1,2,…….k) 

 Oij =   frekuensi pengamatan dari waktu IB terhadap angka kebuntingan 

 Eij =   frekuensi harapan dari waktu IB terhadap angka kebuntingan 

( Djarwanto, 2001) 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Inseminasi Buatan : mendeposisikan spermatozoa yang subur pada alat 

perkembangbiakan betina tepat pada waktunya, sehingga dapat 

menghasilkan kebuntingan (Santoso, 2002). 

2. Siklus birahi : kurun waktu yang terletak di antara siklus birahi yang 

berurutan pada ternak betina (Santoso, 2002). 

3. Sinkronisasi estrus : suatu usaha dengan memberikan hormon pada 

beberapa hewan betina, sehingga hewan akan menujukkan birahi secara 

serentak. 
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4. Saat munculnya birahi : waktu di mana ternak menunjukkan tanda-tanda 

birahi antara lain mengibaskan ekor dan ternak betina berusaha menaiki 

temannya. 

5. Ternak bunting pasca Inseminasi : ternak yang tidak menunjukkan tanda-

tanda birahi kurang lebih 20-22 hari setelah dilakukan inseminasi. 

6. CIDR : sediaan baru ntuk sinkronisasi estrus pada kambing. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Sinkronisasi Birahi 

Penyerentakan birahi atau sering disebut sinkronisasi birahi bertujuan 

untuk membuat kelompok ternak betina tidak bunting dapat birahi dalam waktu 

yang bersamaan atau hampir sama. Menurut Hunter (1995) penyerentakan birahi 

dapat dilakukan dengan penyuntikan berulang larutan progesteron aktif oral 

bersama pakan dan penanaman bawah kulit implant silastik yang mengandung 

progesteron. Lindsay, dkk (1982), menambahkan bahwa ternak yang diberi 

progesteron melalui injeksi, melalui mulut atau implantasi dapat menyebabkan 

munculnya tanda-tanda birahi. 

 Hasil sinkronisasi birahi menunjukkan 100% (24/24) kambing yang diberi 

perlakuan CIDR serta penyuntikan PGF2� menunjukkan tanda-tanda birahi hanya 

saja kondisinya bervariasi. Variasi kemunculan birahi tersebut disebabkan 

bervariasinya panjang proestrus yang behubungan dengan bervariasinya waktu 

yang diperlukan untuk perkembangan folikel. Waktu yang diperlukan untuk 

pertumbuhan folikel sampai terjadinya ovulasi pada masing-masing kambing 

berbeda, sehingga kemunculan birahi terjadi variasi.   

Penggabungan hormon prostaglandin dan progesteron akan memberikan 

hasil yang lebih baik, progestin diletakkan pada alat kelamin betina (vagina) 

selama 7 hari, kemudian pada hari ke enam diberikan PGF2� (Bearden dan 

Fuquay, 1984). Pemberian PG2� dari luar (eksogen) dapat meningkatkan kadar 

PGF2� (endogen) dalam darah dengan cepat sehingga proses regresi korpus 

luteum lebih cepat (Hafez,1993). Apabila korpus luteum mengalami regresi maka 
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kadar progresteron dalam sirkulasi turun secara drastis, sehingga blokade terhadap 

FSH dan LH oleh hipofisa anterior akan turun. Hal ini menyebabkan sekresi FSH 

dan LH menjadi meningkat dan akan menstimulasi petumbuhan folikel sehingga 

akan memulai siklus baru yang diawali dengan tanda-tanda birahi. Menurut 

Batosama (1980), mekanisme kerja luteolisis oleh PGF2� terdapat 5 kemungkinan 

yaitu : PGF2 langsung mempengruhi kerja hipofisa karena hipofisa sangat penting 

dalam mempertahankan aktivitas korpus lutem, PGF2� dapat menggertak 

luteolisis melalui uterus dengan jalan menstimulir kontraksi uterus sehingga 

uterus melepaskan endogenous luteolisin uterine, PGF2� langsung bereaksi 

sebagai racun terhadap sel-sel korpus luteum, PGF2� bersifat sebagai anti 

gonadotropin dapat terjadi dalam sirkulasi darah atau pada titik tangkap (reseptor) 

korpus luteum, dan PGF2� mempengaruhi aliran darah ovarium. 

Dari 24 kambing yang disinkronisasi, semuanya berhasil menunjukkan 

tanda-tanda birahi dalam waktu yang berbeda. Selang waktu antara pencabutan 

CIDR dengan munculnya tanda-tanda birahi diperoleh rata-rata 26 jam 33 menit. 

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Afifudin (2002), 

bahwa kemunculan birahi pada kambing berkisar dalam jangka waktu 1-4 hari 

setelah penyuntikan PGF2�. 

Munculnya birahi ditunjukkan dengan tanda-tanda seperti vulva 

membengkak dan hangat, sering mengembik dan mengibas-ngibaskan ekornya, 

menggosok-gosokkan tubuhnya pada dinding kandang serta ingin menaiki tubuh 

temannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2002) yang menyatakan 

bahwa tanda-tanda birahi kambing antara lain sering mengembik tanpa sebab, 

menggosok-gosokkan tubuh pada dinding kandang atau kayu, gelisah , nafsu 
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makan berkurang, ekor dikibas-kibaskan, bibir kemaluan agak membengkak, 

selaput bagian dalam agak kemerah-merahan dan keluar lendir yang jernih. 

 

4.2 Inseminasi Buatan 

 Kegiatan IB dilakukan pada waktu yang berbeda untuk tiap-tiap 

kelompok, yakni pada kelompok pertama 12 jam setelah muncul tanda-tanda 

birahi dan selang waktu 12 jam untuk kelompok kedua, ketiga dan keempat. 

Dalam satu kali IB semen diberikan sebanyak 2 dosis untuk tiap-tiap kambing 

dengan harapan apabila pada dosis pertama semen tidak masuk sempurna kedalam 

servik dapat dilakukan pada dosis kedua (double dosis). Data hasil pengamatan 

setelah dilakukan proses diagnosa dengan USG dapat dilihat pada Tabel 1. 

     Tabel 1. Data hasil uji kebuntingan dari penelitian 
Uji Kebuntingan dengan USG Waktu IB Setelah 

Muncul  Estrus 
Jumlah 
Contoh + (%) -(%) 

12 jam 6 5 (83) 1 (17) 

24 jam 6 4 (67) 2 (33) 

36 jam 6 3 (50) 3 (50) 

48 jam 6 2 (33) 4 (67) 

Jumlah 24 ekor 14ekor (58) 10 ekor (42) 

 

 

 Dari tabel 1. diatas menunjukan bahwa IB yang dilakukan pada saat 

penelitian dari seluruh jumlah sampel (24 ekor) yang mengalami kebuntingan 

sebanyak 14 ekor (58%). Keberhasilan IB ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya ketepatan deteksi birahi, kualitas spermatozoa, ketepatan waktu 

inseminasi, dan deposisi semen saat inseminasi serta kemampuan inseminator. 

Insemenasi Buatan dilaksanakan pada waktu kambing telah menunjukkan tanda-

tanda birahi. Setiawan dan Tanius (2002) menyatakan bahwa ternak birahi 
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menunjukkan ciri-ciri seperti kelaminnya memar, tegang dan keluar lendir bening, 

kambing selalu mengembik, nampak gelisah dan ekornya tampak bergerak terus 

(mengibas). Sarwono (2002) menyatakan bahwa jika tanda-tanda birahi sudah 

terlihat, sebaiknya kambing betina segera dikawinkan. 

 Deposisi semen dilakukan dengan mendeposisikan semen masuk kebagian 

servik dengan tidak memberikan tekanan yang kuat pada saat memasukkan 

insemination gun, sehingga deposisi semen tepat dan dapat memberikan angka 

keberhasilan yang tinggi. Deposisi semen pada kambing hanya dapat dilaksanakan 

sampai pada mulut servik sebab canalis sevikalis kambing dibatasi oleh lipatan-

lipatan cincin yang tinggi sehingga semen hanya dapat diletakkan dalam bagian 

permukaan dari saluran servik atau 5mm lebih masuk dan jarang dapat 

memasukkan pipet inseminasi melewati mulut servik (Lindsay dkk, 1982; Evans 

dan Maxwell, 1987; Hafez, 1995) 

 Menurut Hunter (1995) keterampilan inseminator, keterampilan peternak 

dalam mendeteksi birahi dan umur induk yang dihubungkan dengan kesuburan 

induk berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan IB. 

  

4.3 Pemerikasaan Kebuntingan 

 Pemeriksaan kebuntigan dini dilakukan dengan menggunakan 

Ultrasonografi transrectum yang dilakukan pada hari ke-30 setelah IB. Secara 

ringkas Gonzalez dkk (2004) menjelaskan sebagai berikut : pemerikasan 

kebuntingan dilakukan pada hari 20, 22, 24, da 26 setelah inseminasi 

menggunakan real-time transrectal (Honda HS-2000, Honda Elektronics Co.Ltd, 

Tokyo, Japan). Probe yang digunakan merupakan transduser transrektum dengan 

panjang gelombang 7,5 MHz. Transduser dimodifikasi dengan menempatkan atau 
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menyambung dengan pipa plastik untuk memudahkan penggunaan dalam intra-

rektal, kambing berada dalam posisi berdiri dan rektum dibersihkan dari fesesnya 

jika diperlukan. Transduser atau probe dilumasi dengan cairan lubrikansia 

(coupling gel) dan dimasukkan kedalam rektum sampai tampak kandung kemih 

dalam layar. Kemudian probe ditekan dan dirotasi kearah sisi kanan dan kiri untuk 

menemukan vesikel-vesikel embrio, embrio dan untuk mendeteksi detak jantung 

(heartbeat) atau gerakannya. Kambing dinyatakan positif bunting apabila 

terdeteksi detak jantung embrionik atau gerakan yang dikelilingi oleh vesikel 

embrionik. Adapaun salah satu foto hasil USG dapat dilihat pada Gambar 3. 

              

Gambar 4. Hasil USG Kambing PE No 988 
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Gambar 5. Hasil USG Kambing PE No1593 

 

 Dari gambar di atas tampak embrio dari hasil USG pada hari ke-30. 

 Data hasil pengamatan setelah dilakukan proses diagnosa dengan USG 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data hasil uji kebuntingan dengan USG setelah dilakukan IB 
Uji Kebuntingan dengan USG Waktu IB Setelah 

Muncul  Estrus 
Jumlah 
Contoh + (%) -(%) 

12 jam 6 5 (83) 1 (17) 

24 jam 6 4 (67) 2 (33) 

36 jam 6 3 (50) 3 (50) 

48 jam 6 2 (33) 4 (67) 

Jumlah 24 ekor 14ekor (58) 10 ekor (42) 

 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kambing yang di IB pada 12 jam setelah 

muncul estrus menghasilkan angka kebuntingan tertinggi (83%) dibanding dengan 

kelompok kambing yang lain.Masuknya sperma dari ovarium ke infundibulum 
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membutuhkan waktu, sehingga semakin lama waktu IB akan menyebabkan 

banyak sperma yang mati dan keberhasilan kebuntingan lebih sedikit. 

 

4.4 Pengaruh Perbedaan Waktu IB Terhadap Angka Kebuntingan 

 Hasil pengamatan terhadap 24 ekor kambing PE betina yang telah di IB 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Uji perbedaan pengaruh waktu IB setelah perlakuan CIDR terhadap 
jumlah kebuntingan. 

 

Kelompok (Jam Pasca Birahi) Sampel / 
Kategori 12 24 36 48 

�
2 

Bunting 5  4  3 2  14  
Tdk Bunting 1  2  3  4 10  

Jumlah  6 6 6 6 24 
Hasil Uji  P>0,05 
Keterangan : Pengaruh perbedaan waktu IB terhadap angka kebuntingan 

tidak     memberikan perbedaan yang nyata (P > 0,05) 
  

 Hasil analisis Chi Quadrat (Tabel 2) menunjukkan bahwa kelompok 

kambing yang di IB baik pada 12, 24, 36 maupun 48 jam setelah muncul estrus 

tidak menunjukkan perbedaan angka kebuntingan  setelah dilakukan pengamatan 

dengan USG. Akan tetapi meskipun dari hasil uji statistik tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata, ternak yang di IB pada 12 jam setelah estrus, memiliki 

angka kebuntingan tertinggi dibandingkan kelompok yang lainnya. Hunter (1995) 

menyatakan bahwa waktu optimum untuk IB disarankan 12-16 jam sebelum 

ovulasi, dimana Toelihere (1981) menyatakan bahwa rata-rata ovulasi untuk 

berbagai bangsa kambing terjadi antara 21-33 jam sesudah permulaan estrus. 

Cahyono (2003) menambahkan bahwa waktu yang tepat untuk mengawinkan 

adalah 12-18 jam setelah kambing menampakkan tanda-tanda birahi. Toelihere 

(1979) juga menyatakan bahwa IB yang dilakukan sekitar 14 jam sebelum ovulasi 
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atau 9-10 jam setelah birahi mampu menghasilkan angka kebuntingan lebih dari 

80%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perbedaan waktu IB setelah 

perlakuan CIDR pada kambing PE memberikan pengaruh yang tidak nyata 

terhadap angka kebuntingan. Namun dapat diketahui bahwa angka tertinggi untuk 

tingkat kebuntingan adalah pada 12 jam setelah estrus. 

 

5.2 Saran 

Disarankan bahwa IB sebaiknya dilakukan pada waktu 12 jam setelah 

estrus dan selambat-lambatnya 24 jam setelah estrus atau  dengan memperpendek 

interval waktu perlakuan dan sebaiknya pada penelitian yang akan datang perlu 

diujikan pada peternakan yang lebih besar. 
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Lampiran 1. Analisis Statistik data hasil pelaksanaan (IB) 
 

Kelompok 
Sampel / Kategori 

12 24 36 48 
�

2 

Bunting 5 (3,48) 4 (3,48) 3 (3,48) 2 (3,48) 14 (n1a) 

Tdk Bunting 1 (2,52) 2 (2,52) 3 (2,52) 4 (2,52) 10 

Jumlah 6(n1b) 6 6 6 24(n) 

 
 
P (proporsi induk yang terjadi) tidak kita ketahui, maka harganya kita estimasikan 

dengan k sampel yang kita ambil yaitu: 

 

 583,0
24
14......... 111211 ===+++=

n
n

n
nnn

P ak  

  
 

Expected frekuensi dapat kita ketahui dengan (e) : 

 e11 = P x n1b 

 e12 = n1b – e11  

 
e11=0,583 x 6 = 3,48    
e12=0,583 x 6 = 3,48 
e13=0,583 x 6 = 3,48 
e14=0,583 x 6 = 3,48 
 
e21=6 - 3,48 = 2,52 
e22=6 - 3,48 = 2,52 
e23=6 - 3,48 = 2,52 
e24=6 - 3,48 = 2,52 
 
Keterangan : 

 P  = Proporsi 

 n1a = Jumlah pengamatan induk bunting 

 n1b = Jumlah sampel pada kolom 

 e = Frekuensi harapan 

 n = Total sampel 
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db = (k-1) (4-1) 
     = (2-1) (4-1) 
     = 3 

815,7)05,0(2 =χ  
  
Keterangan : Oleh karena X 2 hitung (3,42) > X 2 tabel (7,815) maka H0 diterima, 

bahwa perbadaaan waktu IB tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap angka kebuntingan pada kambing PE 
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Lampiran 2.  Data Hasil Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) 
 
Hasil USG Jam IB (Setelah 

Estrus) (+) 
Bunting 

No 
Kambing 

(-) 
Bunting 

No 
Kambing 

Konsepsi 
% 

12 5 1593 1 993 83 
    387     

    997     
    587     
    214     

24 4 357 2 988 67 
    443  408   
    1559     
    1536     

36 3 442 3 995 50 
    998  444   
    996  420   

48 2 912 4 393 33 
    1560  222   

    213  
    452  
 
Keterangan : estrus  26 jam 33 menit 
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Lampiran 3. Data Umur dan Bobot Badan Kambing PE 
 

Nomor Kambing Umur (tahun) Bobot Badan 
(Kg) 

1593 2 32,5 
387 2 30 
993 2 32 
988 2 34,5 
587 2 35 
214 2 32,5 
357 2 30 
408 2 30 
443 2 33 
995 2 35 

1559 2 31 
420 2 33,5 
444 2 35 
393 2 34,5 
422 2 31,5 
998 2 30,5 
996 2 32 
74 2 31,5 
222 2 33 
213 2 31 
912 2 32 
804 2 33 

1560 2 32 
452 2 34 

Rata-rata 2 32,5 
SD 0 1,63 
CV 0 5.01% 

 
 
 
Koefisien Keragaman : 
 
 

 

 

 

%100x
X

SD
CV =

%5%100
5.32

63.1 == xCV
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Keterangan :  

CV = Coefisiensi Varian 

SD = Sandart Deviasi bobot badan 

X   = Rata-rata bobot badan 
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Lampiran 4. Foto-foto Pelaksanaan Penelitian 
 
 

 
 

Foto 1. Controlled Internal Drug Release (CIDR) 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 2. Pemasangan CIDR 
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Foto 3. Peralatan IB 
 
 
 
 

 

Foto 4. Pelaksanaan IB 

 
 

 


