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ASTRACT 

 

 

 
EFFECT OF ADDING DOUBLE DOSE PGFα HORMONE TO THE SUCCEED 

OF PE GOAT PREGNANCY 

 

 This research was conducted in Mulyoasri farm and Argoyuwono village 

as the source of breed, Ampelgading sub district, Malang district  for 4 month, 

from October 2009 to January 2010.  

The objectives of this research were to know: the effect of adding double 

dose PGF2α hormone to the sexuality desire, quality of sexuality desire, and 

succeed of pregnancy. The advantage of this research was to know the effect of 

adding double dose PGF2α hormone to the succeed of PE goat pregnancy in the 

goat breeding centre, Ampelgading sub district, Malang district, so it could be 

used in the management of goat breeding. 

Materials used were an estrus phase PE goat. 20 goat were treated by 

injected double dose PGF2α hormone and the other 20 without PGF2α hormone 

and Artifial Insemination in Molyoasri farm and Argoyuwono Village as the 

source of breed, Ampelgading sub district, Malang district. Methods used were 

experimental and survey methods. 

From the result of research, concluded that synchronized using double 

dose PGF2α hormone have effects to the pregnancy appearing (100%) and to the 

medium quality of sexuality desire (++) 42.96%, to the good quality (+++) 

57.04%. Succeed of pregnancy after synchronized and watched from NRR21 to 

NRR63 were 90%, 85%, and 75%. 

Based on the synchronized NRR which decreasing from NRR21 to NRR63 

was 95% to 75% shows that evaluation about the death of embryo, silent heat of 

the goat is needed, it is also need to enlarge knowledge about farming 

management to the farmer group. 
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RINGKASAN 

PENGARUH PEMBERIAN HORMON PGF2α DOUBLE DOSIS 

TERHADAP KEBERHASILAN KEBUNTINGAN KAMBING 

PERANAKAN ETTAWA (PE) 

 

 

 

Penelitian  ini dilaksanakan di peternakan rakyat Desa Mulyoasri dan Desa 

Argoyuwono sebagai sumber bibit, di Kecamatan Ampelgading Kabupaten 

Malang selama 3 bulan, mulai dari bulan Oktober 2009 – Januari 2010. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh pemberian PGF2α 

double dosis terhadap munculnya birahi, kualitas birahi, dan keberhasilan 

kebuntingan. Manfaat Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Pemberian 

PGF2α Terhadap Persentase Kebuntingan Kambing Peranakan Ettawa (PE) di 

Sentra Pembibitan Kambing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 

sehingga dapat dipakai dalam manajemen pembibitan ternak. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing Peranakan 

Ettawa (PE) dalam keadaan an estrus. 20 ekor diperlakukan dengan di injek 

PGF2α double dosis dan 20 ekor tanpa PGF2α kemudian di lakukan IB di 

peternakan rakyat Desa Mulyoasri dan Desa Argoyuwono Kecamatan Ampel 

Gading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah experimental dan 

survei. 

Dari hasil penelitian menggunakan 40 ekor kambing PE dapat disimpulkan 

bahwa sinkronisasi menggunakan PGF2α double dosis berpengaruh terhadap 

munculnya birahi (100%) yaitu kualitas birahi sedang   42,96 % dan kualitas 

birahi baik  57,04 %. Keberhasilan kebuntingan sinkronisasi dioperoleh NRR21, 

NRR42, NRR63 yaitu  90%, 85%, dan 75%. 

Melihat hasil dari NRR dengan sinkronisasi yang mengalami penurunan 

dari NRR21 ke NRR63 yaitu 95% menjadi 75% maka perlu adanya evalusi tentang 

adanya kematian embrio, silent haet pada kambing, serta perlu penambahan 

wawasan cara beternak yang baik untuk kelompok tani ternak. 

Kata kunci: an estrus, duoble dosis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Permintaan  produk peternakan khusunya daging kambing kambing akhir-akhir 

ini meningkat. Konsumsi dalam negeri meningkat dari 0,002kg/kapita/minggu pada tahun 

2005 menjadi 0.005kg/kapita/minggu pada tahun 2006 (anonymous 2007
a
).  

Saat ini pangsa pasar daging kambing di Indonesia tergolong sangat rendah atau 

hanya sebesar 5 %, daging unggas 56 % , daging sapi 23 %, daging babi 13 %, daging 

lainnya 3 % (Ditjen Peternakan, 2006). Konsumsi daging domba dan kambing di 

Indonesia sampai saat ini hanya mencapai 0,24 g (Data Diolah, 2008), sedangkan data 

konsumsi daging kambing  di beberapa negara maju adalah sebagai berikut Jerman 3,33 

g, Rusia 3,36 g, Cina 6,39, Perancis 13,89, Inggris 16,94, Yunani 38,61, Australia 52,50 

g, dan yang tertinggi adalah New Zealand yaitu 81,11 g (Anonimous, 2000). 

Ampel Gading merupakan sentra produksi untuk kambing Peranakan Ettawa.  

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu komoditi peternakan penghasil 

daging dan susu yang merupakan hasil persilangan antara kambing Jamnapari (Etawah) 

dengan kambing lokal (Kacang). Kambing PE betina dewasa dapat mencapai bobot hidup 

seberat 45-70 kg dengan produksi susu harian dapat mencapai sejumlah 2,5 kg. Kambing 

ini merupakan bangsa kambing yang sudah beradaptasi dengan kondisi di Indonesia dan 

banyak diternakkan sehingga mengalami peningkatan populasi (Anonimus, 1998; 

Mathius, 2002). 

 

Namun akhir-akhir ini terjadi penurunan kwalitas genetik kambing Peranakan 

Ettawa yang disebabkan adanya perkawinan sedarah. Inseminasi Buatan merupakan salah 

satu upaya yang bisa dilakukan untuk up-grading kambing Peranakan Ettawa yang 

ditunjang dengan recording yang bagus. Inseminasi Buatan dapat terjadi mana kala ternak 
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betina mengalami estrus sehingga siap untuk di Inseminasi Buatan. Siklus Estrus ini 

dapat dibuat secara masal salah satunya yaitu dengan program sinkronisasi.  

Angka kebuntingan (conception rate/CR) merupakan parameter terpenting dalam 

menilai keberhasilan suatu program sinkronisasi estrus, karena upaya untuk memperoleh 

peningkatan angka kebuntingan merupakan tujuan utama penggunaan metode 

sinkronisasi estrus. Sinkronisasi estrus dapat dilakukan dengan pemberian progesteron, 

PGF2α Progesteron merupakan hormon yang pertama kali digunakan dalam program 

sinkronisasi estrus pada kambing.  

Metode ini didasarkan pada penemuan bahwa progesteron menekan aktivitas 

folikuler melalui pencegahan pelepasan gonadotropin dari hipofisis. Penggunaan PGF2α 

baik secara sendiri maupun dikombinasikan dengan hormon lain bertujuan untuk 

melisiskan corpus luteum (CL) sehingga terjadi perkembangan folikuler. Berdasarkan 

pemikiran tersebut di atas, metode tersebut diharapkan dapat memberikan respons, 

khususnya terhadap respons estrus pada kambing  anestrus. Dengan demikian 

penggunaan PGF2α  secara double dosis diharapkan dapat meningkatkan angka 

kebuntingan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan suatu rumusan masalah, yaitu: 

Bagaimana Pengaruh Pemberian  Hormon Pgf2α Double Dosis Terhadap Keberhasilan 

Kebuntingan Kambing Peranakan Ettawa (PE). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian PGF2α double 

dosis terhadap angka kebuntingan pada kambing Peranakan Ettawa anestrus. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi penunjang untuk 

penelitian lanjutan dan sebagai acuan penggunaan PGF2α double dosis pada kambing 

Peranakan Ettawa yang berada dalam keadaan anestrus. 
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1.5. Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan produksi daging sapi di dalam negeri baru mampu memberikan 

kontribusi sekitar (70-75) %, produksi daging sapi dalam negeri seharusnya 

memberikan kontribusi sebesar (90-95) %. Saat ini pangsa pasar daging kambing di 

Indonesia tergolong sangat rendah atau hanya sebesar 5 %,-  daging unggas 56 % , - 

daging sapi 23 %, - daging babi 13 %, - daging lainnya 3 % (Ditjen Peternakan, 

2006). 

Kecamatan Ampel Gading merupakan kawasan perbibitan kambing Peranakan Ettawa 

sehingga dapat diharapkan bisa menyuplai kebutuhan daging nasional 

 

Di Ampel gading terjadi penurunan kualitas bibit kambing Peranakan Ettawa hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pejantan unggul dan recording ternak yang buruk 

untuk itu perlu adanya program IB untuk Up-Grading 

Ketidakserentakannya berahi pada ternak di lapangan  penyebab utama rendahnya 

efisiensi reproduksi. Untuk mengatasi masalah pendekteksian birahi dalam rangka 

optimalisasi ternak kambing  dikembangkan suatu teknik sinkronisasi berahi dengan 

menggunakan hormon kemudian dilakukan Inseminasi Buatan (IB). 

Sinkronisasi dengan preparat prostaglandin (PGF2 ) akan menyebabkan 

regresi CL akibat luteolitik, secara alami prostaglandin (PGF2 ) dilepaskan oleh 

uterus hewan yang tidak bunting pada hari ke-16 sampai ke-18 siklus yang berfungsi 

untuk menghancurkan CL. 

 

 Cara sinkronisasi berahi meliputi 2 kali penyuntikan prostaglandin dengan selang 10 

– 12 hari. Berahi akan terjadi dalam waktu 72-96 jam setelah penyuntikan kedua. 

Pelaksanaan inseminasi dilakukan 12 jam setelah kelihatan berahi, atau sekali pada 

80 jam setelah penyuntikan kedua (Siregar dan Hamdan, 2007) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kambing  Peranakan Ettawa Di Indonesia 

 Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan kambing hasil persilangan kambing 

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

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

dipelihara dan merupakan ternak jenis unggul penghasil daging juga susu. Produksi 

daging kambing PE lebih tinggi dibandingkan dengan kambing kacang. Bobot badan 

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

Produksi susu bisa mencapai 1 – 3 liter/hari. Kambing PE juga sangat prospektif untuk 

usaha pembibitan. Harga anak kambing PE bisa 3 – 5 kali lipat harga anak kambing 

lokal. Kambing PE beranak pertama kali pada umur 16 – 18 bulan dan dalam waktu 2 

tahun bisa beranak 3 kali jika diusahakan secara intensif dengan hasil anak kembar 2 – 3 

ekor/induk (Anonymous, 2008
a
). 

 

2.2 Fisiologis Reproduksi Pada Kambing peranakan Ettawa 

Kambing betina mencapai pubertas pada umur 5-7 bulan. Panjang siklus berahi 

kambing antara 18-22 hari atau dengan rata-rata 21 hari dengan lama berahi 24-48 jam 

(Hafez, 2000). 

Hari ke-0 dari merupakan hari pertama estrus, pada saat ini biasanya perkawinan 

secara alami terjadi. Hormon estrogen mencapai puncaknya pada hari ke-1 dan kemudian 

menurun, level progesteron rendah karena Corpus Luteum (CL) belum terbentuk. Ovulasi 

terjadi 12-16 jam setelah akhir standing estrus. CL yang menghasilkan hormon 

progesteron terbentuk pada tempat ovulasi dan secara cepat mengalami pertumbuhan 

mulai dari hari ke-4 sampai ke-7, pertumbuhan ini diikuti dengan peningkatan level 

progesteron. Mulai hari ke-7 sampai ke-16, CL menghasilkan progesteron dalam level 

tinggi. Selama periode ini, 1 atau 2 folikel mungkin menjadi besar, tetapi dalam waktu 

yang singkat akan mengalami regresi, kira-kira hari ke-16, prostaglandin dilepaskan dari 
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uterus dan menyebabkan level progesteron menjadi turun. Ketika level progesteron 

menurun, level estrogen meningkat dan folikel baru mulai tumbuh, estrogen mencapai 

puncaknya pada hari ke-20, diikuti tingkah laku estrus pada hari ke-21. Pada saat ini 

siklus estrus kembali dimulai (Siregar dan Hamdan, 2007). 

Kambing mengalami partus atau melahirkan pada umur 150 hari kebuntingan 

(Toelihere, 1981; Jainudeen et al. dalam Hafez, 2000). Kidding pada kambing mencapai 

240 hari dengan indek reproduksi kambing dan domba betina mencapai 1,6 

anak/betina/tahun. Kambing betina mulai dikawinkan umur 12 bulan (Sodiq dan 

Sumaryadi, 2002). 

2.3 Inseminasi Buatan (IB) pada kambing PE 

IB merupakan suatu teknik pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran 

reproduksi ternak betina dengan menggunakan alat-alat buatan yang menyerupai 

keadaannya di alam. IB dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu genetik seekor 

ternak melalui penggunaan bibit unggul (Anonymous, 2008
b
) 

Waktu yang paling baik untuk mengawinkan adalah 12-18 jam setelah adanya 

tanda-tanda birahi pertama.Siklus birahi atau selang waktu birahi adalah sekitar 19 hari.  

Bila saat birahi tidak terjadi perkawinan maka tidak terjadi kebuntingan dan 19 hari 

kemudian akan kembali birahi.Lama waktu kebuntingan pada kambing adalah kurang 

lebih 150 hari atau berkisar 5 bulan (Sukmawati  dan Sasongko, 2009). 

 

2.4. Peranan PGF2α dalam Proses Reproduksi 

Laporan yang pasti mengenai adanya suatu zat yang sekarang dikenal dengan 

prostaglandin telah dimulai sejak Kenzork dan Lieb (1930) di Amerika melihat adanya 

kontraksi dan relaksasi urat daging uterus sebagai respon terhadap semen segar manusia. 

Nama prostaglandin diberikan oleh Von Euler karena ia berpendapat bahwa zat ini 

dihasilkan oleh kelenjar prostate manusia (Djajosoebagio, 1990). Prostaglandin 

mempunyai implikasi pada pelepasan gonadotropin, ovulasi, regresi CL, motilitas uterus 

dan motilitas spermatozoa. 
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Proses sinkronisasi dengan menggunakan preparat prostaglandin (PGF2 ) akan 

menyebabkan regresi CL akibat luteolitik, secara alami prostaglandin (PGF2 ) 

dilepaskan oleh uterus hewan yang tidak bunting pada hari ke-16 sampai ke-18 siklus 

yang berfungsi untuk menghancurkan CL (Mahaputra dan Restiadi, 1993). Pemberian 

PGF2  analog dapat menyebabkan luteolisis melalui penyempitan vena ovarica yang 

menyebabkan berkurangnya aliran darah dalam ovarium. Berkurangnya aliran darah ini 

menyebabkan regresi sel-sel luteal (Hafez, 1993). 

 Hormon yang sering digunakan untuk induksi dan sinkronisasi berahi pada ternak 

kambing adalah progesteron, eCG/PMSG, PGF-2α dan kombinasinya. Progesteron 

berperan dalam mengatur siklus berahi melalui mekanisme umpan balik negatif ke 

hipothalamus, eCG/PMSG berperan untuk perkembangan folikel ovarium, meningkatkan 

onset berahi dan laju ovulasi, sedangkan PGF-2α berperan sebagai agen luteolitik  akan 

meregresikan korpus luteum (Natal S.T, 2001). 

Peranan PGF2α adalah luteolisis atau meregresi corpus luteum pada ternak (Arosh 

et al., 2006). Hal ini telah dibuktikan pada kambing yang telah dibrikan PGF2α secara 

sistemik menyebabkan regresi korpus luteum, ditandai dengan menurunnya kadar 

hormone progresteron sampai 60% dalam waktu 8 jam setelah pemberian PGF2α (Towle, 

2002).  

Fungsi alami PGF2α adalah mengontrol siklus estrus, estrus, tansport ovum, 

transport spermatozoa, dan kelahiran. Secara klinis PGF2α telah banyak digunakan untuk 

meregresi korpus luteum dan menstimulasi otot polos (Bearden dan Fuquay, 1992). 

Fungsi lain PGF2α dilaporkan membantu proses ovulasi pada biri-biri dan sapi (Goff, 

2004), mengontrol aktivitas ovarium, dan mengatur siklus estrus pada sapi (Wocklawek-

Potocka, 2005). Kelahiran juga dapat diinduksi dengan penyuntikan PGF2α , hal tersebut 

akan menyebabkan turunnya kadar progresteron dalam waktu 8 jam setelah penyuntikan 

PGF2α dan menyababkan kontraksi uterus yang kemudian diikuti dengan kelahiran 

(Taverne, 2002).  

Mekanisme kerja PGF2α dalam menggertak estrus berdasarkan pada 

kemampuannya sebagai vasokonstriktor (Daranguru, 1991) yang menghambat aliran 

darah secara drastis ke ovarium dan menyebabkan regresi corpus luteum (CL) (Toelihere, 
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1985a) diikuti oleh penurunan hormon progesteron yang berarti hilangnya hambatan 

terhadap FSH dan LH, diikuti oleh pematangan folikel, timbulnya berahi dan ovulasi dua 

sampai empat hari berikutnya (Burhanuddin dkk, 1992). Karena menyebabkan regresi 

CL, maka PGF2α hanya efektif pada fase luteal dan tidak berpengaruh pada fase 

folikuler.  

 

2.5. Mekanisme Kerja Prostaglandin dalam Proses Luteolitik 

Telah dipastikan bahwa PGF2α bersifat luteolitik sehingga mampu menginduksi 

terjadinya regresi CL yang mengakibatkan estrus, akan tetapi mekanisme yang 

sebenarnya belum diketahui dengan pasti (Stabenfeltd dan Edqvist, 1984) walaupun salah 

satu dari postulat-postulat yang ada menyatakan bahwa efek vasokonstriksi dari PGF2α 

dapat menyebabkan luteolisis (Daranguru, 1991). Beberapa hipotesis tentang bagaimana 

kerja PGF2  dalam melisiskan CL yaitu : (1) PGF2  langsung berpengaruh kepada 

hipofisis, (2) PGF2  menginduksi luteolisis melalui uterus dengan jalan menstimulir 

kontraksi uterus sehingga dilepaskan luteolisis uterin endogen, (3) PGF2  langsung 

bekerja sebagai racun terhadap sel-sel CL, (4) PGF2  bersifat sebagai antigonadotropin, 

baik dalam aliran darah maupun reseptor pada CL, dan (5) PGF2  mempengaruhi aliran 

darah ke ovarium (Ismudiono, 1982).  

Timbulnya berahi akibat pemberian PGF2  disebabkan lisisnya CL oleh kerja 

vasokontriksi PGF2  sehingga aliran darah menuju CL menurun secara drastis, 

akibatnya kadar progesteron yang dihasilkan CL dalam darah menurun, penurunan kadar 

progesteron ini akan merangsang hipofisa anterior melepaskan FSH dan LH, kedua 

hormon ini bertanggung jawab dalam proses folikulogenesis dan ovulasi, sehingga terjadi 

pertumbuhan dan pematangan folikel. Folikel-folikel tersebut akhirnya menghasilkan 

hormon estrogen yang mampu memanifestasikan gejala berahi. Kerja hormon estrogen 

adalah untuk meningkatkan sensitivitas organ kelamin betina yang ditandai dengan 

perubahan pada vulva dan keluarnya lendir transparan (Mahaputra dan Restiadi, 1993). 

Kerja PGF2α dalam meregresi korpus luteum juga dilaporkan oleh Mahaputra 

(1994) bahwa terjadi penurunan aktivitas korpus luteum sampai 36% dalam waktu 12jam 

dan 65,5% dalam waktu 24 jam setelah penyuntikan PGF2α. Dilaporkan pula bahwa 
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penurunan kadar progesterone pada kerbau terja dalam waktu 24 jam setelah pemberian 

PGF2α (cloprostenol) dengan dosisi 500 µg melalui intra muskuler (Chohan, 1998). 

2.6. Pengaruh Penggunaan PGF2α dalam Sinkronisasi Estrus Terhadap Angka 

Kebuntingan 

Metode sinkronisasi yang didasarkan pada sinkronisasi akhir fase luteal, yaitu 

dengan menggunakan PGF2α dan analognya atau pemberian progesterone eksogen, 

menyebabkan waktu yang diperlukan untuk pematangan folikuler dan ovulasi cenderung 

tidak konsisten diantara individu ternak (Ginther, 1989). Hal ini menyebabkan variasi 

fertilitas yang dikaitkan dengan keberadaan gelombang folikuler saat perlakuan dimulai. 

Angka kebuntingan menurun sejalan dengan keberadaan folikel dominan (FD) persisten. 

Angka kebuntingan mulai menurun sejak FD menetap selama empat sampai delapan hari 

dan terus menurun jika keberadaannya dipertahankan selama 10 hari (Mihm. 1994) 

Sinkronisasi estrus dengan menggunakan PGF2α yang diberikan secara intramuscular 

sekali pada fase luteal atau dua kali berselang sebelas hari tanpa melihat siklus estrus, 

hasilnya bervariasi antara 75% sampai 100%, yaitu 78%, 82%, 86,7, 87%  dan 100% 

(Daranguru, 1991).  

 

2.7 Cara Sinkronisasi dengan pemberian PGF2α 

Cara standar sinkronisasi birahi meliputi 2 kali penyuntikan prostaglandin dengan 

selang 10-12 hari. Birahi akan terjadi dalam waktu 72-96 setelah penyuntikan kedua. 

Pelaksanaan inseminasi dilakukan dalam 12 jam setelah kelihatan birahi, atau sekali pada 

80 jam setelah penyuntikan kedua (Siregar dan Hamdan, 2007). 

Ternak yang diketahui mempunyai corpus luteum (CL), dilakukan penyuntikan 

PGF2α satu kali. Birahi biasanya muncul 48 sampai 96 jam setelah penyuntikan. Apabila 

tanpa memperhatikan ada tidaknya CL, penyuntikan PGF2α dilakukan 2 kali selang 

waktu 11-12 hari. Setelah itu dilakukan pengamatan timbul tidaknya birahi 36-72 jam 

setelah penyuntikan kedua (Herdis, 2007) 
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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa Argoyuwono dan Mulyoasri 

sebagai sumber bibit, di kecamatan Ampelgading kabupaten Malang mulai dari bulan 

Oktober 2009-Desember 2009. 

 

 3.2. Materi Penelitian 

 Materi penelitian dengan menggunakan studi kasus. Materi penelitian terdiri dari: 

1. 20 ekor kambing yang birahi setelah disuntik hormon PGF2α 

2. 18 ekor kambing yang birahi alami 

 

3.3. Bahan Penelitian 

1. Ternak Percobaan  

Ternak percobaan yang digunakan adalah kambing Peranakan Ettawa di kecamatan 

Ampel  Gading dan berada dalam keadaan anestrus postpartum atau tidak bunting 

setelah diinseminasi yang berjumlah 30 ekor . 

 

2. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri prostaglandin F2α (PGF2α), antibiotika 

(penisilin dan streptomisin), semen beku pejantan Ettawa, vaselin, nitrogen cair, 

kapas, tissue, dan sabun. Peralatan yang digunakan terdiri, container N2 cair, alat 

inseminasi, dan sarung tangan, senter, dan speculum. 
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3.4. Metode Penelitian 

1. Seleksi induk 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 20 ekor kambing PE yang 

memiliki organ reproduksi yang normal dan dalam kondisi anestrus 

2. Sinkronisasi birahi 

Sinkronisasi dilakukan melalui pemberian hormon PGF2α jenis Noroprost 

sebanyak 20 ml per ekor kambing dengan cara injeksi intramuscular. 

3. Pelaksanaan IB 

 IB dilakukan oleh inseminator menggunakan semen beku produksi BBIB Singosari 

dengan kode straw Atyar 200628 (pejantan Ettawa). IB dilakukan dengan metode 

spekulum pada 20 ekor ternak yang birahi pada  72-96 jam setelah injek PGF2α 

setelah hari ke-11  dan 20 ekor ternak birahi alami. Birahi pada kambing betina 

ditandai dengan gaduh, saling mengawini, nafsu makan menurun, vulva  tampak 

membengkak, berwarna merah, terdapat sekresi mucus transparan yang 

menggantung dari vulva atau terlihat di sekeliling pangkal ekor. 

4.  Evaluasi Kebuntingan 

Evaluasi dilakukan NRR17, NRR34, NRR51 

5.  Pemeriksaan Kebuntingan 

Pemeriksaan kebuntingan dilakukan dengan palpasi abdominal  pada hari ke        

48-51 setelah perkawinan 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati untuk mengetahui keberhasilan IB pada pemberian hormon 

PGF2α (Hafez, 2000 ):  

1. NRR adalah prosentase ternak yang tidak minta kawin kembali atau tidak birahi  

kembali setelah pelaksanaan IB. 
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  NRR =    
Jumlah kambing yang di IB – Jumlah kambing yang birhi kembali

    

                                  Jumlah kambing yang di IB  

                     

 

2. Conception Rate (CR) atau angka konsepsi merupakan persentase ternak betina  

yang bunting pada perkawinan pertama. 

     %100X
IB di yang betinaseluruh Jumlah 

1  IB pada bunting betinaJumlah 
CR  

 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisa secara deskriptif kemudian dihitung 

dengan cara chi square dan uji T dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

dan Uji”t” : 

 t  = 
21

2

r

nr
 

Dilakukan juga perhitungan rata-rata standart deviasi adalah menggunakan rumus: 

S = √n∑X² - (∑X)² 

 

n(n-1) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Peternakan Rakyat 

Penelitian dilaksanakan di Desa Mulyoasri dan Desa Argoyuwono 

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Kecamatan Ampelgading telah 

ditetapkan sebagai Sentra Pembibitan untuk Kambing PE oleh Dinas Peternakan 

Kabupaten Malang. PE ini diharapkan mampu menjadi ikon peternakan dan 

kebanggan bersama milik Kabupaten Malang. Hingga akhir tahun 2007 tercatat 

populasinya mencapai 63.581 ekor. Padahal di awal tahun 2007 jumlahnya masih 

52.377 ekor. Khusus untuk Desa Argoyuwono jumlah ternaknya mencapai 10.250 

ekor. Desa yang mempunyai potensi kambing yang bagus, yaitu desa Tawang 

Agung, Agroyuwono, Mulyoasri, Taman Sari dan Wirotaman. Peternak di desa  

Kecamatan Ampelgading khususnya desa Mulyoasri terletak di lereng 

pegunungan semeru pada ketinggian 600 m diatas permukaaan laut dengan luas 

wilayah ±1020 Ha. Keadaan iklim di kecamatan Ampelgading memiliki 

temperatur yang berkisar antara 18º- 27º C, kelembaban udara 55% - 85%, dengan 

curah hujan per bulan rata-rata 2500 mm/th.  

Kondisi wilayah di Ampelgading cocok digunakan untuk budidaya 

kambing PE karena menurut Agriculture and Consumer Protection, FAO 

(Anonimus, 2008
a
):  

Keadaan Iklim Rata-rata Kisaran 

Suhu Lingkungan (°C) 

Minimum  

Maximum  

Kelembaban (%) 

 

19.0 

32.3 

 

 

7.4–29.5 

22.2–41.8 
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Morning  

 Evening   

Curah hujan (cm)  

 

60 

41 

76.54 

30–81 

18–75 

Kambing yang digunakan sebagai sampel  penelitian adalah kambing 

jenis PE dengan ciri eksterior: 1) warna rambut coklat, hitam atau putih, 2) telinga 

terkulai lebar kebawah, 3) kepala cembung, 4) rambut pada bagian belakang 

terjadi penebalan dan memanjang, 5) ambing lebih besar dari pada kambing 

kacang.  

 

4.2 Sinkronisasi Birahi 

Sinkronisasi birahi dengan menggunakan injeksi hormon PGF2α double 

dosis dilakukan pada kambing betina tanpa melihat siklus birahi kambing 

tersebut. Cara standar sinkronisasi berahi meliputi 2 kali penyuntikan 

prostaglandin dengan selang 10 – 12 hari. (Siregar dan Hamdan, 2007).  

Setelah melakukan penyuntikan pada selang 10-12 harus diikuti 

memeriksa status birahi dari betina yang telah disinkronisasi. Pemeriksaan 

dilakukan maksimal selama lima hari setelah dilakukan injeksi. Bila terdapat 

kambing yang birahi maka harus segera dilakukan  IB. 

Proses sinkronisasi dengan menggunakan preparat prostaglandin (PGF2α) 

akan menyebabkan regresi CL akibat luteolitik, secara alami prostaglandin 

prostaglandin (PGF2α) dilepaskan oleh uterus hewan yang tidak bunting pada hari 

ke-16 sampai ke-18 siklus yang berfungsi untuk menghancurkan CL. Timbulnya 

berahi akibat pemberian PGF2α disebabkan lisisnya CL oleh kerja vasokontriksi 

PGF2α sehingga aliran darah menuju CL menurun secara drastis, akibatnya kadar 

progesteron yang dihasilkan CL dalam darah menurun, penurunan kadar 
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progesteron ini akan merangsang hipofisa anterior melepaskan FSH dan LH, 

kedua hormon ini bertanggung jawab dalam proses folikulogenesis dan ovulasi, 

sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Folikel-folikel tersebut 

akhirnya menghasilkan hormon estrogen yang mampu memanifestasikan gejala 

berahi. Kerja hormone estrogen adalah untuk meningkatkan sensitivitas organ 

kelamin betina yang ditandai dengan perubahan pada vulva dan keluarnya lendir 

transparan (Mahaputra dan Restiadi, 1993). 

 

4.4 Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) 

Pelaksanaan IB diawali dengan adanya tanda-tanda birahi. Kambing PE 

pada saat penelitian kebanyakan tanda-tanda birahinya yaitu : 1) vulva bengkak, 

berlendir, dan memerah, 2) ekor di kibas-kibaskan, 3) nafsu makan berkurang. 

Menurut Anonimous 2008b tanda-tanda birahi ternak betina adalah: 1) sering 

mengibas-ibaskan ekornya, 2) geliasah, nafsu makan berkurang, 3) bibir kelamin 

luar membengkak, basah berlendir, dan berwarna kemerahan, 4) suka menaiki 

temannya. 

Berahi akan terjadi dalam waktu 72-96 jam setelah penyuntikan kedua. 

Pelaksanaan inseminasi dilakukan 12 jam setelah kelihatan berahi, atau sekali 

pada 80 jam setelah penyuntikan kedua. Kontrol birahi biasanya dilakukan pada 

pagi atau sore hari. Birahi pada kambing berlangsung 24-48 jam dengan rata-rata 

35,5 jam (Toelihere, 1972). 

Tatalaksana IB dilakukan di dalam kandang dengan posisi kambing diikat 

dan kaki belakang diangkat. Kemudian dilakukan thawing dengan menggunakan 

air selama 30 detik. Straw dimasukkan ke dalam insemination gun dengan posisi 

vertical kemudian dipotong ujung straw menggunakan gunting dan dipasang 

plastik sheath kemudian siap diinseminasikan. Spekulum tipe tabung diberi 

vaselin dan di masukkan dalam vagina kambing secara perlahan-lahan. Setelah 

masuk untuk mencari mulut servik digunakan penerangan berupa senter kecil dan 

spekulum digeser-geser untuk menemukan mulut servik. Selanjutnya straw siap di 
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tembakkan di mulut servik. IB kambing minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu 

inseminator dan petugas yang mengendalikan ternak. 
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Kesuksesan program sinkronisasi membutuhkan pengetahuan mengenai siklus berahi. 

Hari ke-0 dari merupakan hari pertama estrus, pada saat ini biasanya perkawinan secara alami 

terjadi. Hormon estrogen mencapai puncaknya pada hari ke-1 dan kemudian menurun, level 

progesteron rendah karena Corpus Luteum (CL) belum terbentuk. Ovulasi terjadi 12-16 jam 

setelah akhir standing estrus. CL yang menghasilkan hormon progesteron terbentuk pada tempat 

ovulasi dan secara cepat mengalami pertumbuhan mulai dari hari ke-4 sampai ke-7, pertumbuhan 

ini diikuti dengan peningkatan level progesteron. Mulai hari ke-7 sampai ke-16, CL 

menghasilkan progesteron dalam level tinggi. Selama periode ini, 1 atau 2 folikel mungkin 

menjadi besar, tetapi dalam waktu yang singkat akan mengalami regresi, kira-kira hari ke-16, 

prostaglandin dilepaskan dari uterus dan menyebabkan level progesteron menjadi turun. Ketika 

level progesteron menurun, level estrogen meningkat dan folikel baru mulai tumbuh, estrogen 

mencapai puncaknya pada hari ke-20, diikuti tingkah laku estrus pada hari ke-21. Pada saat ini 

siklus estrus kembali dimulai (Siregar dan Hamdan, 2007). 

Proses sinkronisasi dengan menggunakan preparat prostaglandin (PGF2 ) akan 

menyebabkan regresi CL akibat luteolitik, secara alami prostaglandin (PGF2 ) dilepaskan oleh 

uterus hewan yang tidak bunting pada hari ke-16 sampai ke-18 siklus yang berfungsi untuk 

menghancurkan CL. Timbulnya berahi akibat pemberian PGF2  disebabkan lisisnya CL oleh 

kerja vasokontriksi PGF2  sehingga aliran darah menuju CL menurun secara drastis, akibatnya 

kadar progesteron yang dihasilkan CL dalam darah menurun, penurunan kadar progesteron ini 

akan merangsang hipofisa anterior melepaskan FSH dan LH, kedua hormon ini bertanggung 

jawab dalam proses folikulogenesis dan ovulasi, sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan 

folikel. Folikel-folikel tersebut akhirnya menghasilkan hormon estrogen yang mampu 

memanifestasikan gejala berahi. Kerja hormon estrogen adalah untuk meningkatkan sensitivitas 

organ kelamin betina yang ditandai dengan perubahan pada vulva dan keluarnya lendir 

transparan (Mahaputra dan Restiadi, 1993). 

Cara standar sinkronisasi berahi meliputi 2 kali penyuntikan prostaglandin dengan selang 

10 – 12 hari. Berahi akan terjadi dalam waktu 72-96 jam setelah penyuntikan kedua. Pelaksanaan 

inseminasi dilakukan 12 jam setelah kelihatan berahi, atau sekali pada 80 jam setelah 

penyuntikan kedua (Siregar dan Hamdan, 2007). 

 



Prosedur yang digunakan adalah: Ternak yang diketahui mempunyai corpus luteum (CL), 

dilakukan penyuntikan PGF2  satu kali. Berahi biasanya timbul 48 sampai 96 jam setelah 

penyuntikan. Apabila tanpa memperhatikan ada tidaknya CL, penyuntikan PGF2 dilakukan dua 

kali selang waktu 11-12 hari. Setelah itu dilakukan pengamatan timbul tidaknya berahi 36-72 

jam setelah peyuntikan kedua (Herdis dkk., 2007). 

Pemberian PGF2  analog dapat menyebabkan luteolisis melalui penyempitan vena 

ovarica yang menyebabkan berkurangnya aliran darah dalam ovarium. Berkurangnya aliran 

darah ini menyebabkan regresi sel-sel luteal (Hafez, 1993). 

Regresi sel-sel luteal menyebabkan produksi progesteron menurun menuju kadar basal 

mendekati nol nmol/lt, dimana saat-saat terjadinya gejala berahi. Regresi korpus luteum 

menyebabkan penurunan produksi progesteron. Untuk mengetahui profil progesteronnya sendiri 

dapat ditentukan dengan cermat atas bantuan teknik Radioimmunoassay (RIA) fase padat yang 

mamaki radio aktif lodium 125, dengan kepekaan assay 0,30 nmol/ml (Mahaputra dan Restiadi, 

1993). 
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Hasil kajian menunjukkan bahwa, Pertambahan bobot badan anak berjenis kelamin jantan 

dan betina masing-masing 87,77 g/ek/hr dan 71,04 g/ek/hr. Pertambahan bobot badan anak 

kambing Jawarandu hasil kajian lebih baik dari pada hasil penelitian Chaniago dan Hastono 

(2001)  terhadap anak kambing Peranakan Etawah yaitu 63,62 g/ek/hr dan 63,72 ge/ek/hr untuk 

jantan dan betina. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ternak kambing.  

Chaniago, T.D dan Hastono. 2001. Pertumbuhan pra-sapih kambing Peranakan Etawah anak 

yang   diberi susu pengganti. Pros Seminar Nasional teknologi Peternakan dan Veteriner. 

Puslitbang Peternakan. Badan Litbang pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 

 

Waktu yang paling baik untuk mengawinkan adalah 12-18 jam setelah adanya tanda-

tanda birahi pertama.Siklus birahi atau selang waktu birahi adalah sekitar 19 hari.  Bila saat 

birahi tidak terjadi perkawinan maka tidak terjadi kebuntingan dan 19 hari kemudian akan 

kembali birahi.Lama waktu kebuntingan pada kambing adalah kurang lebih 150 hari atau 

berkisar 5 bulan.  Sehingga rata-rata selang waktu beranak pada kambing yang dipelihara secara 

tradisional  adalah 10 – 12 bulan, namun dapat diperpendek hingga 7 – 8 bulan.  Sehingga dalam 

waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali.Selain itu hindarkan perkawinan antara induk dan pejantan 

yang masih dekat hubungan kerabatnya misalkan anak dengan bapaknya, anak dengan induknya 

atau antara dua bersaudara. Sebab hal ini juga dapat mengakibatkan anak yang dilahirkan kurang 

sehat, cacat, tubuhnya kecil dan lemah sehingga resiko kematian tinggi. 

Farida Sukmawati  M dan Sasongko WR 2009 Manajemen Pembiakan Kambing (Mengurangi 

tingkat kematian pada anak kambing)  



http://ntb.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=141 

 Produksi susu segar dalam negeri baru memenuhi 25% dari kebutuhan nasional yang 

sentra produksinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (70%) dari produksi dalam negeri. 

Produksi susu tersebut boleh dikatakan keseluruhan atau sebagian besar adalah dari ternak sapi 

perah, padahal susu bukan hanya dapat dihasilkan dari ternak sapi perah, tetapi juga dapat 

dihasilkan dari kambing perah yang pupulasinya di Indonesia cukup banyak yang masih dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitasnya melalui program 

pemerintah dengan meningkatkan peran para pemangku kepentingan khususnya penyuluh 

pertanian. 

MIMBAR PENYULUH 2009  BETERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA 

PENGHASIL SUSU http://www.sinartani.com/mimbarpenyuluh/beternak-kambing-peranakan-

etawa-penghasil-susu-1251167909.htm 

Pembangunan sektor pertanian dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, 

berkelanjutan, dan terdesentralisasi, senantiasa didorong untuk mewujudkan perekonomian 

nasional yang sehat, hal ini tercermin dari visi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, 

sedangkan dalam misi pembangunan peternakan antara lain adalah memfasilitasi penyediakan 

pangan asal ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, memberdayakan SDM 

agar menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, menciptakan peluang ekonomi untuk 

meningkatkan pendapatan, membantu menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan serta 

memanfaatkan sumberdaya alam pendukung peternakan (Departemen Pertanian, 2001). Salah 

satu komoditas perternakan yang memenuhi kriteria seperti pada visi daan misi di atas antara lain 

komoditas domba dan kambing.  

 

  Konsumsi daging domba dan kambing di Indonesia sampai saat ini hanya mencapai 0,24 

g (Data Diolah, 2008), sedangkan data konsumsi daging doka di beberapa negara maju adalah 

sebagai berikut Jerman 3,33 g, Rusia 3,36 g, Cina 6,39, Perancis 13,89, Inggris 16,94, Yunani 

38,61, Australia 52,50 g, dan yang tertinggi adalah New Zealand yaitu 81,11 g (Anonimous, 

2000). 

http://ntb.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=141
http://www.sinartani.com/mimbarpenyuluh/beternak-kambing-peranakan-etawa-penghasil-susu-1251167909.htm
http://www.sinartani.com/mimbarpenyuluh/beternak-kambing-peranakan-etawa-penghasil-susu-1251167909.htm


 Kondisi ini dihawatirkan diperparah oleh sulit tercapainya PSDS 2010 (Program 

Swasembada Daging Sapi 2010). Saat ini, diperkirakan kemampuan produksi daging sapi di 

dalam negeri baru mampu memberikan kontribusi sekitar (70-75) % terhadap kebutuhan 

nasional, padahal PSDS 2010 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah menuntut peran produksi 

daging sapi dalam negeri untuk memberikan kontribusi sebesar (90-95) %. Bila sampai Tahun 

2010 terjadi kekurangan pasokan daging sapi dipasaran, sedikit banyak akan berimbas pula pada 

peningkatan konsumsi daging doka, walau pun untuk daging doka terdapat pangsa pasar yang 

spesifik.  Saat ini pangsa pasar daging doka di Indonesia tergolong sangat rendah atau hanya 

sebesar 5 %, daging unggas 56 % , daging sapi 23 %, daging babi 13 %, daging lainnya 3 % 

(Ditjen Peternakan, 2006). 

 Departemen Pertanian. 2001. Kebijakan Umum Pembangunan Sistem Agribisnis 

         Peternakan 2000-2004. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR 

RI. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. Jakarta. 

 Departemen Pertanian. 2003. Pengembangan Industri Benih dan Bibit 

         Peternakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan 

         Direktorat Perbibitan. Jakarta. 

 

Kambing dan domba betina mencapai pubertas pada umur 5-7 bulan. Panjang siklus 

berahi kambing dan domba antara 18-22 hari atau dengan rata-rata 21 hari dengan lama berahi 

24-48 jam (Jainudeen et al. dalam Hafez, 2000). Kambing dan domba mengalami ovulasi 

menjelang akhir estrus atau sekitar 24-26 jam setelah berahi (Toelihere, 1981; Jainudeen et al. 

dalam Hafez, 2000). Tiap ovulasi kambing dan domba mengovulasikan 1-3 sel telur (Jainudeen 

et al. dalam Hafez, 2000). Kambing dan domba mengalami partus atau melahirkan pada umur 

150 hari kebuntingan (Toelihere, 1981; Jainudeen et al. dalam Hafez, 2000). Kidding dan 

lambing interval pada kambing dan domba mencapai 240 hari dengan indek reproduksi kambing 

dan domba betina mencapai 1,6 anak/betina/tahun. Kambing dan domba betina mulai 

dikawinkan umur 12 bulan (Sodiq dan Sumaryadi, 2002). 

Kambing dan domba mencapai pubertas pada umur 4-6 bulan ditandai dengan mulainya proses 

spermatogenesis. Proses spermatogenesis merupakan proses produksi spermatozoa di dalam 

testis pada bagian tubuli seminiferi (Garner dan Hafez dalam Hafez, 2000). Kambing dan domba 



menghasilkan semen dengan volume 0,8 – 1,2 ml per ejakulasi. Konsentrasi spermatozoa 

mencapai 2000-3000 juta per ml dengan motilitas progressive 60-80% dan abnormalitas 5-20% 

(Hafez, 1993). 

Hafez, E. S. E. 1993. Preservation and cryopreservation of Gametes and Embryos. In : E.S.E, 

Hafez (Ed.). Reproduction in Farm Animals. 6
th

 Ed. Lea and Febiger. Philadelphia. Hal. 

96-109. 

Garner, D. L and E.S.E. Hafez. 2000. Spermatozoa and Seminal Plasma. In : E.S.E, Hafez (Ed.). 

Reproduction in Farm Animals. 7
th

 Ed. Lea and Febiger. Philadelphia. Hal. 503-524. 

Hunter, R. H. F. 1985. Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik. Penerbit 

ITB Bandung. Bandung. (Diterjemahkan oleh DK Harya Putra) 

Jainudeen, M. R., H. Wahid and E. S. E, Hafez. 2000. Sheep and Goats. In : E.S.E, Hafez (Ed.). 

Reproduction in Farm Animals. 7
th

 Ed. Lea and Febiger. Philadelphia. Hal. 172-191. 

Sodiq, A dan M. Y, Sumaryadi. 2002. Reproductive performance of Kacang and Peranakan 

Etawah goat in Indonesia. J. Anim. Prod. 4 : 52-59. 

 

 

Induksi dan penyerentakan berahi  pada ternak bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) 

penggunaan alat bantu, seperti mount-detector, pedometer dan pejantan pengusik; dan (2) 

aplikasi hormonal. Pada system peternakan ekstensif, seperti pada peternakan kambing di 

Indonesia sangat sulit untuk mengontrol induksi dan sinkronisasi berahi dengan menggunakan 

alat bantu. Untuk kondisi peternakan yang demikian, maka aplikasi hormonal merupakan yang 

terbaik. Hormon yang sering digunakan untuk induksi dan sinkronisasi berahi pada ternak 

kambing adalah progesteron, eCG/PMSG, PGF-2α dan kombinasinya. Progesteron berperan 

dalam mengatur siklus berahi melalui mekanisme umpan balik negatif ke hipothalamus, 

eCG/PMSG berperan untuk perkembangan folikel ovarium, meningkatkan onset berahi dan laju 

ovulasi, sedangkan PGF-2α berperan sebagai agen luteolitik dimana akan meregresikan korpus 

luteum. Dari berbagai hasil penelitian terlihat bahwa ada tiga alternatif aplikasi hormon untuk 

induksi dan sinkronisasi berahi pada kambing, yaitu (1) injeksi PGF-2α i.m. dua kali selang 12 

hari, (2) implant progesteron selama 14 hari (dosis 6 mg), dan (3) kombinasi progesteron (implan 

11 hari), PMSG dosis 400-600 IU dan PGF-2α (50 µg) 



 

SURYA NATAL TAMBING, MUHAMAD GAZALI DAN BAMBANG PURWANTARA 

2001 PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK 

KAMBING. http://peternakan.litbang.deptan.go.id/publikasi/wartazoa/wazo111-1.pdf. 

PENDAHULUAN 

Kesulitan menginseminasi ternak tepat pada waktunya yang berkaitan dengan kesulitan 

mendekteksi berahi di lapangan adalah salah satu faktor penyebab rendahnya hasil IB, di 

samping faktor kualitas semen beku rendah. Ketidakserentakannya berahi pada ternak sapi di 

lapangan merupakan penyebab utama rendahnya efisiensi reproduksi hasil IB. Untuk mengatasi 

masalah pendekteksian berahi dalam rangka optimalisasi hasil IB pada sapi potong 

dikembangkan suatu teknik sinkronisasi berahi dengan menggunakan hormon. Sinkronisasi 

berahi adalah suatu teknik dimana seekor atau sekelompok ternak mengalami berahi secara 

serentak atau dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan harapan dapat dikawinkan atau 

diinseminasi secara bersama-sama serta dapat ditentukan kelahirannya. Keuntungan dari teknik 

ini adalah dapat diperkirakan waktu berahi dan ketepatan pelaksanaan IB sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi reproduksi (MACMILLAN dan BURKE, 1996), dan menunjang 

keberhasilan dalam program transfer embrio atau alih janin (SIANTURI et al., 1997 dalam 

HERDIS et al., 1999). Estro-planTM yang mengandung hormone prostaglandin (PGF-2α) 

sintetis merupakan salah satu hormon yang digunakan dalam program sinkronisasi berahi pada 

ternak. Hormon ini berfungsi sebagai hormone luteolitik atau melisiskan corpus luteum (CL). 

Dengan lisisnya CL, mengakibatkan hambatan progesteron yang dihasilkan oleh CL terhadap 

gonadotropin hilang, sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel, timbul berahi dan 

ovulasi. Berdasarkan uraian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

penyuntikan estro-plan terhadap penyerentakan berahi sapi Bali. 

ANONIMUS. 2001. Statistik Peternakan Tahun 2001. Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi 

Selatan, Makassar. 

MACMILLAN, K.L. and C.R. BURKE. 1996. Effect of estrous cycle control on reproductive 

efficiency. J. Anim. Sci. 42 : 307-336. 
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