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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF GIVING PGF2 ALPHA HORMONE IN SINGLE DOSE TO 

PREGNANCY SUCCESS OF PE  GOAT 

This study is held in  public farm in Mulyoasri and Argoyuwono village as breed source 

in ampel gading of Malang County for 3 months. It started on October 2009 until January 2010.  

The aim of this study is to know the effect of giving PGF2α hormone in single dose to 

estruse  appearance and oestrus quality also the effect of giving PGF2α hormone in single dose to 

pregnancy success of PE goat. The result is expected to be used as the matter in Artificial 

Insemination (AI) practice in PE goat in the further development and information for farmer in 

Ampelgading and animal husbandry department in Malang County in improving genetic quality 

of PE goat through AI. 

The matter that were used in this study were 56 goats from first parity, 2,3,dan 4 of 34 

farmer in public farm in Mulyoasri and Argoyuwono village as breed source in Ampelgading of 

Malang County. The method was experimental method. The result showed that AI in goat with 

oestrus because og synchronization of  PGF2α in single dose give the pregnancy percentage that 

is lower than the those which have natural estruse without. The observation is held to 20 goats 

which were inseminated after natural oestrus and 33 goats that had oestrus after synchronization 

by PGF2α. The pregnancy evaluation was done by observing NRR21, NRR42, and NRR63.  

The result showed that insemination in goat that had estruse after synchronization by 

PGF2α give pregnancy percentage 87,87% and insemination in goat that had natural oestrus was 

90%. 

 It is concluded that insemination in goat that had oestrus after had been synchronized 

PGF2α has a lower percentage that those which had natural oestrus. 

 

 

Keyword : Artificial Insemination, PE goat, PGF2α in single dose.  
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RINGKASAN 

 

 

PENGARUH PEMBERIAN HORMON PGF2α SINGLE DOSIS TERHADAP 

KEBERHASILAN KEBUNTINGAN KAMBING PERANAKAN ETTAWA  

(PE) 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat desa Mulyoasri dan Argoyuwono 

sebagai sumber bibit, di kecamatan Ampelgading kabupaten Malang selama 3 bulan, 

mulai dari bulan Oktober 2009 – bulan Januari 2010.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian PGF2α 

single dosis terhadap munculnya birahi dan kualitas birahi, serta pengaruh pemberian 

PGF2α single dosis terhadap keberhasilan kebuntingan. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan IB kambing PE 

untuk perkembangan selanjutnya dan bahan informasi bagi peternak di kecamatan 

Ampelgading dan Dinas Peternakan kabupaten Malang dalam hal peningkatan mutu 

genetik  Peranakan Etawah (PE) melalui IB. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 ekor induk kambing PE 

dari paritas satu, dua, tiga dan empat milik 34 orang petani ternak di peternakan rakyat 

desa Mulyoasri dan Argoyuwono, kecamatan Ampelgading kabupaten Malang. Metode 

yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah eksperimental. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IB pada kambing yang birahi karena sinkronisasi hormon PGF2α 

single dosis menghasilkan persentase kebuntingan yang lebih rendah daripada IB pada 

kambing yang birahi tanpa sinkronisasi PGF2α single dosis. Pengamatan dilakukan pada 

20 ekor kambing yang di-inseminasi setelah birahi tanpa sinkronisasi PGF2α  single dosis 

dan 33 ekor kambing yang birahi setelah dilakukan sinkronisasi hormon PGF2 α single 

dosis. Evaluasi kebuntingan dilakukan dengan pengamatan NRR21, NRR42, dan NRR63. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inseminasi pada kambing yang mengalami 

birahi setelah disinkronisasi menggunakan hormon PGF2 α single dosis menghasilkan 

persentase kebuntingan sebesar 87,87% dan inseminasi pada kambing yang mengalami 

birahi tanpa sinkronisasi PGF2α single dosis sebesar 90%. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inseminasi pada kambing yang 

mengalami birahi setelah disinkronisasi menggunakan hormon PGF2α single dosis 

menghasilkan persentase kebuntingan yang labih rendah daripada inseminasi pada 

kambing tanpa sinkronisasi PGF2α single dosis. 

 

 

Kata kunci : Inseminasi Buatan, Kambing Peranakan Ettawa (PE), PGF2α single dosis 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kambing merupakan salah satu ternak yang memberikan pengaruh dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga petani.  Berternak kambing memberikan peluang 

usaha yang baik karena daging kambing sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat. 

Populasi kambing Peranakan Etawa (PE) di Indonesia mencapai angka 14.470.215 ekor 

pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 15.805.902 ekor pada tahun 2008 (Anonimus, 

2008
a
) dan populasi kambing di wilayah Jawa Timur Populasi di Jawa timur adalah 

2.408.969 ekor pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 2.444.794 ekor pada tahun 2007, 

Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor tujuh yaitu sebesar 130.776 ekor 

(Anonimus, 2008
b
).  

Berdasarkan jumlah populasi kambing diatas, Wilayah kabupaten Malang 

memiliki potensi yang baik untuk dijadikan wilayah sentra pembibitan kabupaten 

Malang. Kambing yang berasal dari Kabupaten Malang ditujukan untuk memenuhi 

permintaan kambing di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, luar jawa bahkan Malaysia. 

Kecamatan Ampelgading mempunyai populasi yang terbesar, sehingga perlu dilakukan 

peningkatan mutu ganetik untuk menghindari terjadinya seleksi negatif.  

Perbaikan mutu genetik dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kambing. 

Langkah yang ditempuh untuk memperbaiki mutu genetik ternak adalah dengan 

melakukan perbaikan  bibit melalui  up-grading menggunakan teknik Inseminasi Buatan 

(IB).   
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IB merupakan suatu teknik pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran 

reproduksi ternak betina dengan menggunakan alat buatan yang menyerupai keadaannya 

di alam. Jainudeen (2000) dan Kostman (2006) menyatakan bahwa ternak yang diberikan 

perlakuan inseminasi buatan haruslah ternak betina yang telah maupun sedang 

mengalami birahi. Birahi pada kambing rata-rata  terjadi setiap 21 hari selama 24 sampai 

48 jam, sedangkan ovulasi berlansung antara 21 sampai 33 jam sesudah permulaan birahi.  

Keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah semen, 

ketepatan deteksi birahi, tekhnik thawing, deposisi semen, dan manajemen pemeliharaan 

(Susilawati, 2002; Galloway dan Perera 2003). Pengamatan birahi harus dilakukan secara 

carmat dan teliti. Untuk memudahkan pengamatan birahi pada ternak betina maka perlu 

dilakukan sinkronisasi birahi dengan cara pemberian hormon PGF2α single dosis.  

Menurut Jainudeen (2000) kambing yang disuntik hormon PGF2α akan mengalami birahi 

1 sampai 5 hari setelah dilakukan peyuntikan. Jika  kambing betina gagal bunting, maka 

mereka akan birahi kembali menurut siklusnya yang normal. Penyuntikan hormon PGF2α 

dilakukan untuk melisis corpus lutheum (CL)  sehingga terjadi pertumbuhan dan 

pematangan folikel, timbul berahi dan ovulasi (Sariubang, 2006). Kambing betina yang 

bunting setelah dilakukan IB dapat diketahui dari pengamatan NRR (Non Return Rate) 

(Susilawati, 2007).  

Pelaksanaan sinkronisasi birahi melalui pemberian hormon PGF2α single dosis 

pada ternak diharapkan akan mempermudah peternak dalam melakukan deteksi birahi 

karena ternak akan birahi pada waktu yang telah diperkirakan, sehingga dapat 

menghasilkan angka kebuntingan yang lebih baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Populasi kambing Kabupaten Malang menduduki peringkat nomor tujuh yaitu 

sebesar 130.776 ekor (Anonimus, 2008
b
). Kecamatan Ampelgading mempunyai populasi 

yang terbesar sehingga dijadikan wilayah sentra pembibitan kabupaten Malang. Produksi 

kambing ditujukan untuk memenuhi permintaan kambing di wilayah Malang Raya, Jawa 

Timur, luar Jawa bahkan Malaysia. Untuk mengimbangi jumlah pengeluaran ternak, 

perlu dilakukan peningkatan populasi yang disertai dengan peningkatan produksi. 

Peningkatan produksi mencakup babarapa hal diantaranya adalah perbaikan mutu 

genetik. 

Peningkatan mutu genetik kambing PE dilakukan melalui  up-grading dengan 

kambing Ettawah  menggunakan teknik IB. IB dilakukan  pada kambing yang birahi 

setelah disuntik dengan hormon PGF2α single dosis yang bertujuan untuk penyerentakan 

birahi, sehingga memepermudah dalam pelaksanaan IB (Sariubang, 2006).  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh pemberian PGF2α single dosis terhadap munculnya birahi dan kualitas 

birahi. 

2. Pengaruh pemberian PGF2α single dosis terhadap keberhasilan kebuntingan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Hormon PGF2α 

Single Dosis Terhadap Keberhasilan Kebuntingan Kambing Peranakan Attawah (PE) di 

Sentra Pembibitan kecamatan Ampelgading kabupaten Malang. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 Populasi kambing PE di Indonesia mencapai angka 14.470.215(tahun 2007) dan 

15.805.902 ekor (tahun 2008) (Anonimus, 2008
a 

). Kabupaten Malang menduduki 

peringkat nomor tujuh yaitu sebesar 130.776 ekor (Anonimus, 2008
e
).  

 Potensi yang baik harus diimbangi dengan peningkatan populasi dan produksi agar 

tidak terjadi seleksi negatif.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesa  

Pemberian PGF2α single dosis berpengaruh terhadap kebuntingan kambing PE. 

 

Perlu dilakukan  perbaikan mutu 

genetik 

Hormon PGF2α single dosis untuk 

penyerentakan birahi pada ternak 

sehingga ternak akan birahi pada waktu 

yang telah diperkirakan.  

Efisiensi pemberian  hormon PGF2α single dosis menghasilkan 

keakuratan deteksi birahi yang lebih tinggi  

 

IB belum menghasilkan kebuntingan yang 

tinggi akibat ketidak tepatan melakukan 

deteksi birahi (Tambing Surya Natal, 2001)  

Inseminasi Buatan (IB) 

Birahi kambing sulit 

dideteksi 

Perlu dilakukan penyerentakan birahi 



 5 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan jenis kambing hasil persilangan 

antara kambing kacang (lokal) dan kambing Etawah (impor). Kambing ini tergolong tipe 

dwiguna yang banyak diternak untuk menghasilkan daging dan susu. Bobot badan jantan 

dewasa antara 65 – 90 kg dan yang betina antara 45 – 70 kg. Produksi susu bisa mencapai 

1 – 3 liter/hari. Identitas eksterior kambing PE antara lain warna rambut bercak coklat, 

hitam atau putih, rambut paha bagian belakang lebih panjang, telinga lebar, panjang 

terkulai ke bawah dan sedikit melipat bagian ujungnya, kepala agak cembung 

(Anonimus, 2007
a
). Tinggi badan untuk yang betina berkisar antara 55-60 cm, sedangkan 

yang jantan antara 65-70 cm. Bobot badan betina berkisar antara 15-25 kg dan yang 

jantan 20-35 kg. Umur untuk kambing betina berkisar antara 8-12 bulan dan untuk yang 

jantan 12-18 bulan (Anonimus, 2005). 

Berikut ini karakteristik reproduksi kambing PE: 

Tabel 12. Karakteristik Reproduksi kambing PE 

Karakteristik Rata-rata 

Birahi pertama (bulan) 

Pertama kali dikawinkan (bulan) 

Lama kebuntingan (hari) 

Lama siklus birahi (hari) 

Lama birahi (jam) 

Jarak beranak (bulan) 

Umur sapih (bulan) 

8-13 

15-18 

145-155 

18-21 

24-48 

3-5 

4 

          Sumber: Udiarsana, 2005 
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2.2 Sinkronisasi Birahi 

 Sinkronisasi birahi adalah manipulasi dalam bidang reproduksi dimana 

sekelompok ternak mengalami birahi secara serentak atau dalam waktu yang hampir 

bersamaan (Adiati, 2006). Teknik ini sangat menguntungkan karena peternak dapat 

memperkirakan waktu birahi dan ketepatan pelaksanaan IB sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi reproduksi. Ternak yang telah disinkronisasi diharapkan dapat dikawinkan atau 

diinseminasi secara bersama-sama serta dapat ditentukan kelahirannya (Dogan, 2005). 

Hormon yang sering digunakan untuk sinkronisasi berahi pada ternak kambing adalah 

PGF2α karena bersifat luteolitik sehingga mampu menginduksi terjadinya regresi CL 

yang mengakibatkan estrus. 

Menurut Sariubang (2006) dan  Solichati (2005), mekanisme kerja PGF2α dalam 

sinkronisasi birahi berawal pada terjadinya hambatan terhadap aliran darah secara drastis 

ke ovarium sehingga menyebabkan regresi CL. Kerja PGF-2α  dalam meregresi CL juga 

dilaporkan oleh Pemanyun (2008) yang menyatakan bahwa terjadi penurunan aktivitas 

CL sampai 36% dalam waktu 12 jam dan 65,5% dalam waktu 24 jam. Regresi terhadap 

CL diikuti oleh penurunan hormon progesteron yang berarti hilangnya hambatan terhadap 

FSH dan LH. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pematangan folikel, timbulnya 

berahi, dan ovulasi dua sampai empat hari berikutnya. Pemberian hormon PGF2α dapat 

dilakukan melalui metode oral, penyuntikan maupun intravaginal (Adiati, 2006). Metode 

sering digunakan adalah penyuntikan satu kali (single dosis). Metode penyuntikan satu 

kali biasanya efektif menyerentakkan berahi ternak apabila kondisi siklus birahi ternak 

diketahui, terutama apabila kondisi ternak berada dalam fase luteal (Sariubang, 2006). 

Dilaporkan oleh Wildeus (2000) bahwa sinkronisasi dengan menggunakan hormon 
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PGF2α  lebih efisien  dilakukan pada kambing yang siklus reproduksinya telah teramati 

dengan baik agak dapat ditentukan siklus birahinya. Kambing yang berada pada fase 

luteal akan muncul birahi 48 sampai 96 jam setelah penyuntikan. Apabila tanpa 

memperhatikan ada tidaknya CL, penyuntikan PGF2a dilakukan dua kali selang waktu 

11-12 hari. Setelah itu dilakukan pengamatan timbul tidaknya berahi 36-72 jam setelah 

peyuntikan kedua (double dosis) (Herdis dkk., 2007). 

Injeksi cloprostenol (PGF-2α sintetis) sebanyak 100 µg (satu kali) dan diikuti 

dengan IB pada kambing yang menderita kebuntingan semu menghasilkan angka 

fertilitas sebesar 48% dibandingkan dengan tanpa kebuntingan semu yakni sebesar 72,6% 

(Natal, 2001). 

Tabel 2. Induksi dan sinkronisasi berahi pada kambing melalui aplikasi hormon 

Sumber: Natal, 2001  

 Deteksi birahi dilakukan selama lima hari berturut-turut setelah dilakukan 

sinkronisasi birahi. Kambing yang birahi dapat segera dikawinkan dan kambing yang 

tidak   birahi  akan  disuntik  hormone  prostaglandin   pada  hari  keenam   terhitung  dari  

 

 

 

 

Hormon 

Hasil  

Lama berahi (jam)  

Progesteron (implan 14 hari, dosis 6 mg)  94,00  31,5  34,5  

Progesteron (implan 11 hari + PMSG (400-600 IU) + PGF-

2α (50 μg)  

98,10  24-

72  

-  

Progesteron (implan 11 hari) + PMSG (400 IU) + PGF-2α 

(50 μg)  

97,10  33,0  -  
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perlakuan pertama.  Menurut (Gimenez, 2005) metode dalam melakukan sinkronisasi 

birahi single dosis (Gambar 2):  

  

                                                           Injeksi 

                                                      Prostaglandin 

 

   deteksi birahi                                 deteksi birahi 

 

             1        2        3        4        5        6        7        8        9        10       11        12       

           

 

2.3 Inseminasi Buatan (IB) 

 IB merupakan suatu teknik pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran 

reproduksi ternak betina dengan menggunakan alat-alat buatan yang menyerupai keadaan 

yang sebenarnya. IB dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu genetik seekor 

ternak melalui penggunaan bibit unggul.  

IB dilakukan pada betina yang birahi. Menurut Junaiden (2000), gejala-gejala 

birahi yang terlihat pada ternak mamalia semuanya hampir sama. Selama birahi kambing 

betina tampak gelisah dan mengeluarkan suara, sering mengibas-ngibaskan ekor, nafsu 

makan berkurang, dan vulva tampak membengkak berwarna merah dan penuh dengan 

sekresi mucus transparan yang menggantung dari vulva atau terlihat di sekeliling pangkal 

ekor. 

Keberhasilan IB dipengaruhi oleh ketepatan waktu IB dan ketepatan waktu 

deposisi semen (Susilawati, 2009). Untuk menentukan waktu yang tepat pada inseminasi 

harus mengetahui waktu ovulasi yang tepat. Ovulasi pada kambing terjadi rata-rata 25 

jam setelah gejala birahi terlihat, sedangkan lama waktu birahi pada kambing berkisar 

antara 24–48 jam dengan rata-rata 36 jam. Inseminasi sebaiknya dilakukan pada 
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pertengahan birahi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada awal birahi dapat 

dilakukan inseminasi (Triana, 2006). 

Dilaporkan oleh Rizal (2006) bahwa IB kambing memiliki tingkat kesulitan yang 

lebih tinggi daripada IB pada kambing. Kesulitan tersebut karena deposisi semen tidak 

dapat dilakukan hingga melewati cervix, sehingga juga menjadi kendala berkembangnya 

penerapan IB pada ternak kambing secara luas.  

Teknik inseminasi pada kambing dikenal dua macam, yaitu inseminasi servik 

(cervical insemination) dan inseminasi intra-uterus (intrauterine insemination). Dari 

kedua teknik inseminasi ini yang praktis digunakan di lapangan adalah inseminasi servik 

(cervical insemination) (Natal, 2001). 

Berikut ini daya fertilisasi kambing yang dipengaruhi oleh metode inseminasi: 

Tabel 3.  Daya fertilisasi kambing dengan menggunakan semen beku untuk  

berbagai   metode inseminasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Natal, 2001 

 

 

2.4 Siklus Birahi 

 Siklus birahi merupakan kurun waktu yang terletak dia antara dua saat birahi yang 

berurutan pada ternak betina (Nuryadi, 2000). Birahi muncul pada saat kadar hormon 

estrogen  mencapai  puncak  dan  hormone progesteron  mencapai  konsentrasi   terendah  

 

 

 

Teknik inseminasi  Angka kebuntingan (%)  

Inseminasi uterus  65,20  

Inseminasi servik  82,10  

Inseminasi vagina  44,60-66,90  
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(Anderson, 2004). Masa birahi adalah saat yang tepat untuk mengawinkan kambing 

(Liptan,2001).  Birahi pada kambing berlangsung  24 hingga 48 jam (Junaiden, 2000). 

Gambar 1. Waktu Perkawinan Ternak 

 0 jam          48 jam 

             30 jam 

  0        birahi awal        24 jam             birahi penuh         36 jam        birahi akhir        48 jam 

             terlalu awal            baik    paling baik                            terlambat 

Sumber: Junaiden, 2000 

 

2.5 Kebuntingan pada Kambing PE 

Lama kebuntingan kambing adalah 5 bulan. Pada kambing yang baru pertama kali 

beranak, waktu melahirkannya biasanya akan sedikit bergeser, baik lebih awal maupun 

mundur, tetapi tidak akan lebih dari 5 hari. Selama masa kebuntingan, kambing 

membutuhkan makanan yang lebih banyak dan berkualitas untuk mendukung seluruh 

proses didalam tubuhnya. Tanda-tanda kebuntingan pada ternak kambing adalah sebagai 

berikut: 1) tidak munculnya birahi pada siklus birahi berikutnya, 2) lebih tenang dan 

menghindar jika dinaiki temannya, 3) ambing tampak menurun dan nafsu makan 

bertambah, 4) perut sebelah kanan terlihat membesar, 5) bulu tampak lebih mengkilat 

(klimis) (Anonimus, 2008
c
). 

Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan palpasi abdominal, pengamatan 

birahi pada siklus berikutnya, dan uji kadar progesteron, identifikasi ion fenol dalam 

urine, radiografi, gelombang ultrasonik (Getz, 2001; Hafez, 1993; Saputra, 2007). 

Palpasi abdominal merupakan cara yang mudah, murah, dan memiliki keakuratan yang 

tinggi pada umur 85-105 hari (Getz, 2001). Evaluasi keberhasilan kebuntingan dilakukan 
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dengan menghitung Non Return Rate (NRR) yaitu persentase ternak yang tidak minta 

kawin kembali atau tidak birahi kembali setelah pelaksanaan IB  (Junaiden, 2000). 
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BAB III 

MATERI 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 

1.   56 ekor induk kambing PE desa Argoyuwono dan Mulyoasri, kecamatan 

Ampelgading kabupaten Malang.  

2.  Hormon PGF2α jenis Noroprost dengan dosis 20 ml per ekor kambing. 

3. Perlengkapan yang digunakan : 

o Insemination gun 

o Straw 

o Plastik sheath 

o Sabun atau pelicin 

o Spekulum 

o Senter 

o Kontainer 

o Nitrogen cair 
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3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Seleksi induk 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 51 ekor kambing PE betina yang  

menunjukkan tanda-tanda birahi yang jelas. 

2. Sinkronisasi birahi 

Sinkronisasi dilakukan melalui pemberian hormon PGF2α jenis Noroprost yang 

diproduksi oleh Norbrook  sebanyak 2 ml per ekor kambing dengan cara injeksi 

intramuscular. 

3. Pelaksanaan IB 

 IB dilakukan oleh inseminator menggunakan semen beku. IB dilakukan dengan 

metode spekulum pada 33 ekor ternak yang birahi karena diberikan injeksi PGF2α 

dan 18 ekor ternak birahi alami.   

4.  Evaluasi Kebuntingan 

Evaluasi dilakukan NRR21, NRR42, NRR63 

 

3.4 Metode Penelitian 

1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 ekor kambing PE berumur 

rata-rata 2,06 tahun milik 33 orang petani ternak di dari paritas satu, dua, tiga dan 

empat dengan bobot badan rata-rata 39,96 tahun. Kambing disikronisasi birahinya 

dengan menggunakan hormon PGF2α sebanyak 2ml per ekor kambing. 

 2. Metode penelitian dengan menggunakan eksperimental. Materi penelitian terdiri 

dari: 

 33 ekor kambing yang birahi setelah disuntik hormon PGF2α 

 18 ekor kambing yang birahi alami 
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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.                     

 
 

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 dengan 

membandingkan diantara dua perlakuan. Data yang diperoleh ditabulasi, dianalisa secara 

deskriptif kemudian dihitung rata-rata dan standar deviasinyadengan menggunakan 

rumus (Boediono dan Koster, 2004):                             

 

         

         

 

SD =           X-X )² 

 n-1 

 

Keterangan : 

 

        X   = rata-rata                                       n   = banyaknya sampel                        

        SD = Standart Deviasi           X  = total sampel 
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3.7. Batasan Istilah 

 1.  Sinkronisasi Birahi 

      Merupakan manipulasi dalam bidang reproduksi dimana sekelompok ternak   

mengalami birahi secara serentak atau dalam waktu yang hampir bersamaan. 

2. Hormon PGF2α  

 Merupakan jenis hormon yang berperan luteolisis atau meregresi corpus luteum  

pada ternak 

3.  Injeksi Single Dosis 

 Merupakan metode penyuntikan satu kali pada ternak yang siklus birahinya berada  

dalam fase luteal.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Peternakan Rakyat 

Penelitian dilaksanakan di desa Mulyoasri kecamatan Ampelgading kabupaten 

Malang. Kecamatan Ampelgading merupakan daerah yang subur dan sejuk karena 

terletak di lereng gunung Semeru. Secara geografis, kecamatan Ampelgading terletak 

pada ketinggian 600 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1020 Ha. Keadaan 

iklim di kecamatan Ampelgading memiliki temperatur yang berkisar antara 18º- 27ºC, 

kelembaban udara 55% - 85%, dengan curah hujan per bulan rata-rata 2500 mm/th. 

 Kondisi wilayah di Ampelgading menggambarkan bahwa daerah ini prospek 

pengembangan agribis ternak kambing PE. Budidaya kambing PE menurut Agriculture 

and Consumer Protection FAO (Anonimus, 2008
a
) cocok dilakukan pada:  

            Tabel 11. Keadaan Umum Wilayah Ampelgading 

Keadaan Iklim Rata-rata Kisaran 

Suhu Lingkungan (°C) 

Minimum  

Maximum  

Kelembaban (%) 

Morning  

 Evening   

Curah hujan (cm)  

 

 

19.0 

32.3 

 

60 

41 

76.54 

 

7.4–29.5 

22.2–41.8 

 

30–81 

18–75 

 

Kambing yang digunakan sebagai sampel  penelitian adalah kambing jenis PE 

dengan ciri eksterior: 1) warna rambut bercak coklat, 2) hitam atau putih, 3) rambut paha 

bagian belakang lebih panjang, 4) telinga lebar, 5) panjang terkulai ke bawah dan sedikit 

melipat bagian ujungnya, 6) kepala agak cembung (gambar 1).  
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Identitas eksterior kambing PE antara lain warna rambut bercak coklat, hitam atau 

putih, rambut paha bagian belakang lebih panjang, telinga lebar, panjang terkulai ke 

bawah dan sedikit melipat bagian ujungnya, kepala agak cembung (Anonimus, 2007
a
). 

Tinggi badan untuk yang betina berkisar antara 55-60 cm, sedangkan yang jantan antara 

65-70 cm. Bobot badan betina berkisar antara 15-25 kg dan yang jantan 20-35 kg. Umur 

untuk kambing betina berkisar antara 8-12 bulan dan untuk yang jantan 12-18 bulan 

(Anonimus, 2005). 

 Tabel 1. Sistem Pemeliharaan Kambing di Desa Muyoasri dan Argoyuwono 

Kelompok 

Peternak 
Dikandangkan Digembalakan 

Dikandangkan dan 

dilepas/digembalakan 
Jumlah 

Taniagung 

Sukatani 

21 

12 

0 

0 

1 

0 

22 

12 

Jumlah 33 0 1 34 

% 97,06 0 2,94 100 

 

Sistem pemeliharaan kambing di desa Muyo Asri dan Argoyuwono pada 

umumnya dilakukan secara intensif yaitu pemeliharaan dalam kandang (97,06%) dan 

perpaduan antara sistem kandang dan digembalakan (2,94%). Kambing dipelihara dalam 

kandang panggung individu yang dibatasi oleh sekat-sekat (Gambar 2). Hal tersebut 

ditujukan untuk memisahkan ternak  berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ukuran 

kandang masing-masing peternak berbeda, tergantung pada skala pemilikan ternak. 

Kandang terbuat dari kayu, bambu, dan genteng telah dilengkapi dengan tempat pakan 

yang letak dan bentuknya mudah dijangkau oleh ternak.  Kandang betina produktif 

sebaiknya terdapat umbaran yang fungsinya untuk meningkatkan aktivitas ternak. Hal ini 

bertujuan mengurangi timbunan energi agar tidak terdeposisi menjadi lemak. 

Kondisi peternakan secara umum dipengaruhi faktor ternak dan peternaknya. 

Ternak dengan mutu genetik yang baik akan dapat bereproduksi dengan baik apabila 
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peternak memiliki kualitas SDM yang baik. Dilaporkan oleh Budiharjo (2002), bahwa 

kemampuan kerja seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, dan pengalaman. 

 

4.2. Kondisi Umum Peternak 

Rata-rata umur peternak di Desa Mulyoasri adalah 47,04±9,07 dan di desa 

Argoyuwono 47,42±7,19 sehingga rata-rata umur peternak di dua desa tersebut adalah  

47,18±8,35 (Tabel 3). 

          Tabel 3. Umur Peternak Kambing di Desa Muyo Asri dan Argoyuwono 

Kelompok Peternak Umur (tahun) 

Taniagung 

Sukatani 

47,04±9,07 

47,41±7,19 

Rata-rata 47,18±8,35 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa umur peternak di desa Mulyoasri 

dan Argoyuwono adalah kategori usia produktif. Menurut Rusdian (2009), peternak yang 

memiliki usia produktif akan dapat bekerja secara optimal karena masih memiliki 

semangat kerja yang tinggi.  

Ditinjau dari tingkat pendidikan, responden umumnya hanya berpendidikan tamat 

Sekolah Dasar (SD), desa Mulyoasri sebanyak 15 orang (68,182 %) dan Argoyuwono 

sebanyak 10 orang (83,333 %). Sedangkan tamat SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi  

masing-masing 20,589%; 2,941%; 2,941 %  (Tabel 4). 
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Tabel 4. Tingkat Pendidikan Kambing di Desa Muyo Asri dan Argoyuwono 

Kelompok 

Peternak 

Tidak 

Sekolah 
SD SMP SMA PT Jumlah 

Taniagung 

Sukatani 

0 

0 

15 

10 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

22 

12 

Jamlah 0 25 7 1 1 34 

% 0 73,53 20,59 2,94 2,94 100 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan peternak di  

Mulyoasri dan Argoyuwono adalah bervariasi, rata-rata pendidikan adalah SD. Mereka 

cenderung masih melakukan pemeliharaan ternak secara tradisional. Peternak dengan 

pendidikan rendah akan lebih sulit dalam menerima informasi mengenai ilmu dan 

teknologi dalam bidang peternakan (Budiharjo, 2002), sehingga IB masih dianggap 

sebagai hal baru.  

Peternak kambing belum tertarik dengan IB disebabkan oleh fanatik sempit 

peternak terhadap keberhasilan IB dan cenderung memilih kawin alami. Hal tersebut 

tampak  pada kuranya perhatian dan respon para peternak saat  dilakukan sinkronisasi  

birahi dan IB. Mereka cenderung pasif, sehingga kontrol terhadap ternak yang dilakukan 

sinkronisasi dan IB hanya dilakukan oleh petugas inseminator. Fenomena tersebut 

menjadi salah satu kendala terhadap keberhasilan IB. 

Pekerjaan utama peternak di desa Mulyoasri dan Argoyuwono adalah sebagai 

petani (Tabel 5). 
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Tabel 5. Pekerjaan Utama Peternak Kambing di Desa Muyoasri dan  Argoyuwono 

Kelompok 

Peternak 
Petani Peternak Pedagang 

Penambang 

Pasir 

Lain-

Lain 
Jumlah 

Taniagung 

Sukatani 

14 

11 

0 

1 

2 

0 

2 

0 

4 

0 

22 

12 

Jumlah 25 1 2 2 4 34 

% 73,53 2, 94 5,88 5,88 11,77 100 

  

Mayoritas peternak di desa Mulyoasri dan Argoyuwono adalah bekerja sebagai 

petani yaitu sebanyak 14 orang (63,64%) dan 11 orang (91,66%). Responden yang 

memiliki pekerjaan utama sabagai peternak hanya 1 orang (2,94%) dari 34 orang 

responden. Profesi para peternak yang tidak bermatapencaharian utama sebagai peternak 

juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan IB. Umumnya responden yang pekerjaan 

utamanya bukan sebagai peternak akan memiliki perhatian yang kurang optimal 

(Rusdiana, 2009). Mereka hanya terpaku pada pemehuhan pakan ternaknya saja dan tidak 

pada pengawasan serta kontrol pada ternak. Tujuan pemeliharaan ternak oleh masyarakat 

Mulyoasri dan Argoyuwono tersaji pada Tabel 6. 

Tabel 6. Tujuan Pemeliharaan  Peternak Kambing di Desa Muyoasri dan 

Argoyuwono 

Kelompok 

Peternak 
Tabungan 

Penghasilan 

Utama 
Sambilan 

Lain-

Lain 
Jumlah 

Taniagung 

Sukatani 

3 

4 

0 

1 

19 

7 

0 

0 

22 

12 

Jamlah 7 1 26 0 34 

% 20,58 2, 94 76,48 0 100 

 

 Berdasarkan data pada  tabel 6, dapat diketahui bahwa masyarakat di desa 

Mulyoasri dan Argoyuwono tidak menjadikan beternak kambing sebagai pendapatan 

utama (2,94%). Mereka cenderung menjadikan kambing sebagai sambilan (76,47%) dan 

sebagai tabungan (20,58%). Data tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa beternak 

kambing tidak menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat di desa Mulyoasri dan 
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Argoyuwono. Hal tersebut kurang sesuai dengan status kepemilikan ternak yang  82,35% 

adalah milik sendiri (Tabel 8). Banyaknya ternak dengan status milik pribadi seharusnya 

mampu manjadikan ternak kambing sebagai matapencaharian dan sumber penghasilan 

utama bagi peternak kambing di desa  Mulyoasri dan Argoyuwono. 

            Tabel 8. Status Kepemilikan Ternak Kambing di Desa Muyoasri dan 

Argoyuwono 

Kelompok 

Peternak 

Milik 

Sendiri 
Gaduhan Bantuan 

Lain-

Lain 
Jumlah 

Taniagung 

Sukatani 

16 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

12 

Jamlah 28 6 0 0 34 

% 82,35 17,65 0 0 100 

  

 Peternak yang memelihara kambing gaduhan (17,65%) pada umumnya 

disebabkan oleh keterbatasan modal yang mereka miliki dan lahan hijauan yang kurang 

mencukupi untuk sumber pakan ternak.  

 Lama beternak merupakan pengalaman peternak dalam mengelola dan 

memelihara ternaknya (Tabel 7). 

Tabel 7. Lama Beternak Kambing di Desa Muyoasri dan Argoyuwono 

Kelompok Peternak Lama Beternak (tahun) 

Taniagung 

Sukatani 
9,91±5,94 

11,83±3,54 

Rata-rata 10.59±5,24 

 

Pengalaman beternak di desa  Mulyoasri dan Argoyuwono cukup lama, yaitu 

10.59±5,24. Angka tersebut menandakan bahwa pengalaman beternak kambing PE di 

desa Mulyoasri dan Argoyuwono sudah cukup lama. 

Desa Argoyuwono memiliki pengalaman beternak yang lebih lama daripada 

peternak di desa Mulyoasri. Hal tersebut didukung dengan populasi kambing di desa 

Argoyuwono  lebih banyak daripada desa Mulyoasri. Telah dilaporkan oleh Rusdiana 
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(2009) bahwa peternak dengan pengalaman beternak yang lebih lama cenderung 

memiliki ternak yang lebih banyak karena pengalaman memberikan rasa percaya diri 

yang tinggi kepada peternak untuk berusaha.  

 

4.3. Sinkronisasi Birahi 

Sinkronisasi birahi dengan menggunakan injeksi hormon PGF2α single dosis 

dilakukan pada 53 ekor kambing betina. Metode yang digunakan dalam melakukan 

sinkronisasi adalah penyuntikan satu kali dengan dosis 2ml. Penyuntikan dilakukan 

dengan metode intramuscular melalui kulit di daerah leher. Menurut Adiati dan 

Sariubang (2006) pemberian hormon PGF2α dapat dilakukan secara intramuscular 

dengan penyuntikan satu kali (single dosis). Setelah melakukan penyuntikan harus diikuti 

pemeriksaan status birahi dari betina yang telah disinkronisasi secara rutin. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 33 ekor kambing dari total 55 ekor yang 

disuntik hormon PGF2α single dosis menunjukkan tanda-tanda birahi kualitas ++ dan 

+++. Tanda-tanda birahi ditemukan rata-rata 24-36 jam setelah dilakukan sinkronisasi. 

Sariubang (2006)  menyatakan bahwa kambing yang birahi 48 sampai 96 jam setelah 

dilakukan penyuntikan hormon PGF2α single dosis  merupakan kambing yang pada saat 

disinkronisasi sedang berada pada fese letheal.  

 

4.4. Pelaksanaan IB 

IB dilakukan pada betina yang dinyatakan birahi. Tanda-tanda biahi yang 

ditemukan adalah perubahan pada tingkah laku dan kondisi eksterior vulva. Kambing 

yang birahi cenderung lebih agresef, saling menaiki, nafsu makan menurun, vulva 

membengkak, berwarna merah, dan terdapat sekresi lender tranparan. Junaiden (2000) 
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menyatakan bahwa gejala-gejala birahi yang terlihat di luar hampir sama dengan ternak 

mamalia. Selama birahi kambing betina tampak gelisah dan mengeluarkan suara, sering 

mengibas-ngibaskan ekor, nafsu makan berkurang, dan vulva tampak membengkak 

berwarna merah dan penuh dengan sekresi mucus transparan yang menggantung dari 

vulva atau terlihat di sekeliling pangkal ekor. 

IB dilakukan rata-rata 12-36 jam dari awal munculnya birahi pada 33 ekor 

kambing yang birahi karena rangsangan hormon PGF2α single dosis dan 18 ekor 

kambing yang birahi alami. Kontrol birahi biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari 

bersamaan dengan pemberian pakan pada kambing. Kambing yang dinyatakan pro estrus 

pada sore hari akan dilakukan  inseminasi sore hari pada hari berikutnya.  Birahi pada 

kambing berlangsung 24-48 jam dengan rata-rata 35,5 jam (Junaiden, 2000). 

Tatalaksana IB dilakukan di dalam kandang dengan posisi kambing diikat dan 

kaki belakang diangkat. Kemudian dilakukan thawing dengan menggunakan air sumur 

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

kemudian dipotong ujung straw menggunakan gunting dan dipasang plastik sheath 

kemudian diinseminasikan (Gambar 6). Insemination gun menuju cervik dengan bantuan 

spekulum tipe tabung yang langsung menuju di mulut cervik. IB kambing minimal 

dilakukan oleh dua orang, yaitu inseminator dan petugas yang mengendalikan ternak 

(Gambar 6). 

 

4.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan IB 

 Evaluasi keberhasilan kebuntingan dilakukan dengan menghitung Non Return 

Rate (NRR). Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan NRR pada hari ke-21, 42, dan 63 

setelah IB terlihat pada tabel 2. Menurut  Susilawati dan Yasa (2007), evaluasi 
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keberhasilan kebuntingan dilakukan dengan menghitung NRR yaitu persentase kambing 

yang tidak minta kawin kembali atau tidak birahi kembali setelah pelaksanaan IB. NRR 

diamati secara berkelanjutan mulai dari   NRR21, NRR42, dan NRR63. 

Tabel 2. Hasil Penelitian Berdasarkan Pengamatan NRR 

Perlakuan Sampel 

(ekor) 

NRR21 NRR42 NRR63 

ekor % ekor % ekor % 

Birahi alami 18 17 94,44 17 94,44 17 94,44 

Birahi dengan 

injeksi PGF-

2α single 

dosis 

33 30 90,91 30 90,91 30 90,91 

  

 Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa pada NRR21, perlakuan IB dengan birahi 

tanpa injeksi PGF-2α single dosis sebesar 94,44% dan pada perlakuan IB dengan birahi 

menggunakan injeksi PGF-2α single dosis sebesar 90,91% (gambar 2).  

Pada pemeriksaan NRR21, NRR42, dan NRR63 didapatkan hasil yang tetap 

perlakuan IB dengan birahi tanpa injeksi PGF-2α single dosis sebesar 94,44% dan pada 

perlakuan IB dengan birahi menggunakan injeksi PGF-2α single dosis sebesar 90,91%. 

Hal ini menunjukkan kondisi ternak. Kambing yang muncul birahi pada  NRR42 dan 

NRR63 dimungkinkan oleh adanya silent heat atau terjadi kematian embrio.  Keadaan 

tersebuat akan mengakibatkan kerugian pada peternak karena akan memperpanjang 

calving interval kambing dan menurunkan efisiensi reproduksi. Menurut Junaiden 

(2000), kambing bunting dapat mengalami kawin berulang (repeat-breeder) yang 

disebabkan oleh kematian embrio, abortus, dan  fetat mummification. Hal lain yang 

mungkin menjadi penyebab kegagalan kebuntingan  adalah ketidakcermatan dalam 

melakukan deteksi birahi dan dan kuranya asupan nutrisi. 
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                              Gambar 4 Keberhasilan IB Berdasarkan Pengamatan NRR 

 

IB yang dilakukan pada kambing betina birahi alami menunjukkan angka 

keberhasilan yang lebih tinggi daripada kabing yang diinseminasi setelah senkronisasi 

birahi menggunakan hormon PGF-2α single dosis. Hal tersebut terjadi karena pengaruh 

ketidaktelitian dalam melakukan deteksi birahi. Pada umumnya peternak kurang 

memperhatikan ternaknya, terutama dalam melakukan pengamatan birahi atau mereka 

memiliki pengetahuan yang kurang terhadap pengenalan tanda-tanda birahi.  Selain itu, 

deposisi semen pada inseminasi kambing hanya dapat dilakukan di  
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Pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pakan 

yang diberikan berupa hijauan yang didapatkan dari pematang sawah atau lahan hijauan 

dengan cara diarit (cut and carry system) dan kambing tidak mendapatkan pakan 

tambahan konsentrat. Hijauan jenis leguminosa yang diberikan adalah jenis gamal 

(Gliricidia sepium) dan   kaliandra (Calliandra calothyrsus). 

Kambing tumbuh baik bila disuplementasi dengan kaliandra. Kaliandra segar 

akan mengalami perubahan nilai nutrisinya bila terjadi pengolahan. Pengeringan dengan 

oven akan menurunkan secara nyata kecernaan bahan kering dan protein karena kadar 

tanin yang tinggi dalam daun kaliandra akan mengikat protein lebih kuat bila kaliandra 

dikeringkan daripada dalam bentuk segar. Ikatan protein tanin ini sangat kuat sehingga 

tidak mudah dipecah di saluran pencernaan yang menyebabkan protein menjadi tidak 

dapat dimanfaatkan oleh ternak karena keluar bersama feses (Wina, 2000). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

1. IB pada kambing yang birahi karena sinkronisasi hormon PGF2α single dosis 

menghasilkan persentase kebuntingan yang lebih rendah daripada IB pada 

kambing yang birahi alami.   

2. IB pada kambing dengan sinkronisasi hormon PGF2α single dosis menghasilkan 

NRR sebesar 90,91%. 

 

5.2. Saran 

Untuk memastikan pengaruh sinkronisasi hormon PGF2α single dosis terhadap 

keberhasilan kebuntingan diperlukanpenelitian lebih lanjut hingga terjadi kelahiran. 
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