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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Ternak kambing memiliki prospek ekonomi cukup baik, mengingat peluang 

pasarnya yang besar, baik di dalam maupun di luar negri.Kambing bisa diberdayakan 

terintegrasi dengan tanaman industri, bisa pula dikembangkan di daerah lahan 

marjinal. Akan tetapi produktivitas ternak kambing di peternakan rakyat belum 

optimal, salah satu penyebabnya adalah tingkat reproduksi yang masih rendah. 

Rendahnya efisiensi reproduksi salah satunya disebabkan oleh pengamatan estrus 

yang kurang maksimal, dengan adanya kemajuan teknologi laserpunktur untuk 

kambing diharapkan akan dapat mendukung peningkatan daya reproduksi melalui 

gertakestrus dan supervolusi, dengan gertak estrus, berarti waktuestrus kambing 

betina dapat ditingkatkan sehingga perkawinan dapat dilaksanakan lebih efisien. 

Produktivitas ternak kambing di Indonesia sejauh ini belum optimal, salah 

satu penyebabnya adalah tingkat reproduksi yang masih rendah.Estrus ternak yang 

tidak seragam dan tidak terdeteksi sangat menyulitkan pengamatan dan tatalaksana 

perkawinan sehingga reproduktivitas menjadi rendah.Untuk mengatasi hal tersebut 

perlu dilakukan induksi atau penyerentakan estrus. 

Reproduksi merupakan faktor terpenting dalam mendukung produktivitas 

ternak.Untuk peningkatan reproduktivitas, induksi estrus merupakan salah satu hal 

yang sangat perlu dilakukan.Induksi estrus pada umumnya dilakukan dengan metode 

hormonal misalnya menggunakan PGF2, namun kendala dari metode tersebut 

adalah biaya yang relatif mahal.Untuk itu diperlukan terobosan teknologi yang dapat 

menekan biaya induksi estrus.Rendahnya produktivitas ternak ruminansia kecil 

seperti kambing dan domba diketahui dengan masih rendahnya laju reproduksi yang 

ditandai dengan lamanya jarak beranak. Selang beranak ternak kambing pada kondisi 

pedesaan masih relatif tinggi, yakni berkisar antara 9-15 bulan, pada domba 9,9 

bulan. Dengan tatalaksana perkawinan tersebut diharapkan dalam kurun waktu dua 

tahun, kambing dan domba dapat beranak tiga kali dan kawin tepat waktu.Gangguan 
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reproduksi pada hewan domestik menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan di 

inustri hewan.Pengobatan akupunktur di beberapa kondisi telah menunjukkan hasil 

yang mendalam dalam beberapa dekade terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi 

alternatif yang baik. 

 Kambing betina setelah beranak dapat dikawinkan lagi setelah 90 hari atau 

setelah menyapih anaknya dikarenakan setelah itu jaringan jaringan organ reproduksi 

telah pulih kembali. Days openyang tidak normal disebabkan oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kegagalan inseminasi buatan sehingga angka S/C menjadi 

tinggi, umur pertama kali dikawinkan lambat, pertambahan bobot badan yang rendah, 

maka yang terjadi adalah umur pertama kali saat dikawinkan adalah di atas dua tahun, 

sehingga peternak enggan mengawinkan ternak meskipun sudah ada tanda – tanda 

estrus. 

 Substansi yang sering digunakan untuk induksi estrus adalah 

prostaglandin.Prostaglandin merupakan substansi jenis hormon yang dihasilkan oleh 

hampir seluruh sel dan jaringan tubuh.Prostaglandin diduga memainkan peran 

penting dalam pengaturan berbagai jenis metabolisme seluler (Ensminger, 1974). 

Namun cara induksi estrus dengan menggunakan prostaglandin dirasa kurang efisien 

dikarenakan harga preparat hormon  yang tidak terjangkau bagi peternak kalangan 

menengah ke bawah. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan terobosan teknologi 

baru yakni dengan menggunakan teknologi laserpunktur.Teknologi ini membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit di awalnya, namun untuk jangka waktu yang panjang, 

laserpunktur dapat diandalkan sebagai teknologi penggertak estrus pada ternak 

dikarenakan masa hidup alat ini panjang dan pemakaian serta perawatan alat yang 

dapat dikatakan mudah. Sesuai dengan penelitian Bintara (2010) mengenai penerapan 

teknologi laserpunktur untuk induksi laserpunktur, inovasi ini sangat cocok dan dapat 

berpengaruh nyata untuk menggertak estrus pada kambing Bligon. 

 Jarak kelahiran yang kurang ideal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain interval munculnya estrus dengan kebuntingan yang terlalu lama, kegagalan 

perkawinan, serta kematian embrio. Kasus – kasus seperti silent heat(estrus tenang) 

dan subestrus(estrus singkat) disebabkan oleh rendahnya kadar hormon estrogen, 

sedangkan untuk kasus delayed ovulasi(ovulasi tertunda), anovulasi(kegagalan 
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ovulasi) serta kista folikulerdisebabkan oleh rendahnya kadar hormon gonadotropin 

(FSH dan LH) . 

 Aplikasi teknologi laserpunktur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

reproduksi yaitu dengan melihat waktu anestrus post partumyang lebih singkat 

apakah dapat mempengaruhi estrus.Teknologi laserpunktur merupakan sebuah 

inovasi yang bertujuan untuk menggertak estrus pada ternak dengan memaparkan 

laser pada setiap titik akupunktur reproduksi. Stimulasai berupa sinar akan diteruskan 

oleh akseptor menuju kelenjar hipotalamus menuju neurotransmiter yang bernama 

GABA (Gamma Amino Butiric Acid) yang kemudian akan menghasilkan hormon – 

hormon gonadotropin (FSH dan LH) yang akan menekan merangsang pertumbuhan 

folikel dan menaikkan kadar hormon estrogen sehingga timbul estrus.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh tembakan laserpunktur terhadap persentase (%) estrus 

pada kambing Boer? 

2. Bagaimana pengaruh tembakan laserpunktur terhadap onset estrus pada 

kambing Boer? 

3. Bagaimana pengaruh tembakan laserpunktur terhadap lama estrus pada 

kambing Boer? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh paparan laserpunktur terhadap persentase (%) estrus, 

onset estrus, dan lama estruspada kambing Boer dan persilangannya ditinjau 

dari waktu anestrus post partumyang berbeda – beda. 

2. Mengetahui perlakuan laserpunktur pada kelompok manakah yang paling 

baik. 

 

 

 



4 
 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah pemaparan laserpunktur ada hubungannya dengan 

efiseinsi estrus pada kambing Boer dan persilangannya ditinjau dari 

waktuanestruspost partumyang berbeda. 

2. Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh pemaparan laserpunktur 

terhadap respon estrus kambing Boer dan persilangannya. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Teknologi laserpuntur adalah suatu teknik rangsangan secara fisik, termik, 

kimiawi, suara, dan elektrik pada titik akupunktur yang terdapat di permukaan tubuh 

makhluk hidup (termasuk hewan) untuk mencapai tujuan kesehatan yang 

bersangkutan.Penggunaan sinar laser sebagai stimulator terhadap titik akupunktur 

memerlukan keahlian dan keterampilan pemakai atau akupunkturis yang berkaitan, 

terutama di dalam menetukan lokasi titik akupunktur, karena waktu rangsangan hanya 

beberapa detik. Dalam kegiatan lapang, metode ini merupakan cara yang paling 

efisien terutama jika dimafaatkan pada sejumlah ternak yang cukup besar. 

 Proses pengawinan ternak selama ini menggunakan sistem kawin alam 

(tradisional), dimana ternak jantan dan betina digabungkan menjadi satu ke dalam 

kandang. Cara itu mempunyai kelemahan diantaranya berat ternak jantan dapat 

menyusut hingga 10 kg dan menjadi rentan akan penyakit. Sementara, dengan cara 

tersebut reproduksi juga menjadi tidak optimal yakni ternak jantan hanya dapat 

mengawini ternak betina sebanyak 5 ekor. 

 Pada penggertakanestrus, titik akupunktur yang ditembak adalah titik 

reproduksi yang terdiri atas satu titik estrus (titik Ming-Meng), empat titik ovarium 

(titik Shen-Yu), enam titik oviduk, dua titik cervix uteri, satu titik hormonal, dan tiga 

titik di daerahvulva. 

 Permasalahan yang akan dipecahkan dalam  riset kali ini adalah bagaimana 

teknologi laserpunktur dapat memicu tumbuhnya folikel tanpa harus disertai dengan 

adanya pertumbuhan corpus luteum, sehingga dapat memicu terjadinya estrus pada 

kambing betina Boer.Hal ini sesuai dengan pendapat Syahrir (2004), pengamatan 
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estrus selain untuk meningkatkan litter size dan persentase kebuntingan, teknologi 

laserpunktur juga akan efektif diaplikasikan untuk memperpendek selang beranak 

(calving interval), karena siklus beranak yang dapat diatur, sehingga frekuensi 

beranak lebih tinggi. Chan., et al (2001) menambahkan juga bahwa terlepas dari dasar 

filosofi kompleks akupunktur, para dokter hewan mengakui bahwa teknik ini oraktis 

digunakan untuk mengobati penyakit hewan. Akan ada kemungkinan bahwa terapi 

akupunktur akan dapat lebih diterima di era baru karena memberikan perawatan non-

farmakologis yang ideal untuk hewan dan memiliki implikasi untuk kesejahteraan 

hewan (animal welfare). 

 Dasar fisik dari penyerempakan estrus adalah hambatan pelepasan LH dari 

adenohipofisa yang menghambat pematangan folikel de Graaf, atau 

penyingkirancorpus luteumsecara manual atau secara fisiologik dengan pemberian 

preparat luteolitik (Hastono, 2000). Penyerempakan estrus dengan teknik baru telah 

dikemukakan oleh Adikara (2001) dengan menembakkan laser pada titik – titik 

reproduksi yang meliputi: titik ovarium (dua buah titik), oviduk (3 buah titik), uterus 

(2 buah titik), serviks (3 buah titik), dan organ kelamin luar (tiga buah titik). 

Rangsangan pada titik akupunktur tersebut dapat menggertak komponen reproduksi 

secara spontan dan muncul dari dalam tubuh sendiri sebagai produksi internal 

mencapai level yang optimal seperti meningkatnya kadar hormon estrogen. 
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Gambar 1. Alur kerangka pikir 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis 1, diduga paparan laserpunktur dapat meningkatkan persentase (%) 

kambing estrus. 

2. Hipotesis 2, diduga paparan laserpunktur dapat mempercepat waktu 

munculnya (onset) estrus. 

3. Hipotesis 3, diduga paparan laserpunktur dapat mengoptimalkan lama estrus 

pada kambing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

(Herdis, 2010)dalam penelitiannya yang mengangkat judul “Aplikasi 

Teknologi Laserpunktur dalam Meningkatkan Libido Pejantan Domba Garut (Ovis 

Aries) memaparkan bahwa pada ejakulasi pertama waktu mulai ejakulasi pada 

pejantan yang diberi perlakuan laserpunktur (20,67 detik) lebih cepat dibandingkan 

perlakuan kontrol (35,40 detik). Pada ejakulasi kedua waktu mulai ejakulasi pada 

pejantan yang diberi perlakuan laserpunktur  85 detik lebih cepat dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol (129,2 detik). Sedangkan pada ejakulasi ketiga waktu mulai 

ejakulasi pada pejantan yang diberi laserpunktur 198,6 detik lebih cepat dibandingkan 

dengan perlakuan control (209 detik). Terbukti bahwa perlakuan penembakan 

laserpunktur pada titik-titik reproduksi pejantan Domba Garut dapat meningkatkan 

libido pejantan Domba Garut. 

 Penelitian lain dilaukan oleh (Yasa, Junaidi, & Soebagyo, 2004) pada ternak 

kerbau Bali. Dimana variabel yang diamati adalah respon birahi, waktu birahi, 

konsentrasi hormon progesteron dan estrogen dalam darah, serta angka konsepsi 

setelah perkawinan (IB). Hasil yang didapatkan adalah adanya perbedaan waktu 

respon birahi yang relatif pendek, perlakuan laserpunktur menyebabkan 

keserempakan birahi yang tinggi dimana jarak birahi terpanjang antarindividu adalah 

1 hari (24-30 jam). Dari 29 ekor induk kerbau yang diinduksi, hamil 21 ekor (72%), 

hal ini menunjukkan tingkat kebuntingan dari kerbau yang birahi karena stimulasi 

laserpunktur tergolong cukup tinggi, mengingat standar keberhasilan IB minimal 

sesuai dengan peraturan Ditjen Peternakan untuk suatu kawasan pada sapi adalah 

55% . Panjangnya selang beranak pada kerbau disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain karena mutu pakan, manajemen serta adanya sifat “birahi tenang” (silent 

heat) pada kerbau 70-80%. Keadaan ini mengakibatkan sulitnya mendeteksi birahi 

dan melakukan perkawinan secara cepat. Penyuntikan PGF2 dalam penyerantakan 
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atau induksi estrus didasarkan pada fungsi dan mekanisme kerja dalam melisis corpus 

luteum, yaitu berperan dalam menginduksi lutiolisis melalui uterus dengan jalan 

menstimulir kontraksi uterus sehingga uterus mengeluarkan luteolisin endogen. 

Selain itu, PGF2 bekerja juga sebagai  vasokonstriktor yang menyebabkan 

terjadinya hambatan suplai darah ke dalam corpus luteum sehingga sel-sel luteal 

kekurangan darah. Dengan suplai darah yang sedikit akan menyebabkan terjadinya 

regresi korpus luteum (Toelihere, 1979). Substansi yang digunakan untuk induksi 

estrus adalah prostaglandin. Prostaglandin merupakan substansi jenis hormon yang 

dihasilkan hampir oleh seluruh sel dan jaringan tubuh. Prostaglandin diduga 

memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai jenis proses metabolism seluler 

(Ensminger, 1974). Penelitian (Bintara, 2010) bertujuan untuk mengetahui apakah 

stimulasi dengan sinar laser dapat dipakai untuk induksi estrus pada kambing Bligon. 

Didapatkan hasil bahwa lama estrus dalam penelitian lebih singkat jika dibandingkan 

dengan penelitian milik (Yasa, Junaidi, & Soebagyo, 2004) dikarenakan perbedaan 

ukuran tubuh kambing yang diteliti. 
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Tabel 1. Persentase estrus, waktu timbulnya estrus, lama estrus, dan kadar 

progesteron pada saat estrus pada kambing Bligon yang diinduksi estrus dengan laser 

dan hormon. 

a,b
 Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P≤0,05) (different 

superscripts at the same column indicate significant differences (P≤0.05)). 

  

 Penelitian Syahrir (2004) yang berjudul “Aplikasi Teknologi Laserpunktur 

terhadap Kambing Rakyat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan” memberikan 

hasil dimana rangsangan pada beberapa titik reproduksi ternak kambing dengan 

teknologi laserpunktur akan menstimulir sel aktif yang lebih baik bila aplikasi 

laserpunktur dilakukan 2 kali dibanding bila hanya dilakukan 1 kali. Pengingkatan 

rangsangan sel aktif ini selanjutnya akan meningkatkan kemampuannya untuk 

menggertak kinerja organ reproduksi ternak kambing. Sesuai dengan (Guntoro & 

Variabel (variable) Perlakuan induksi estrus 

menggunakan laser 

(treatment of estrus 

induction using laser 

stimulation) 

Perlakuan induksi estrus 

menggunakan hormon 

PGF2 (treatment of 

estrus induction using 

PGF2α injection) 

Persen estrus (%) 

(percentage of estrus 

(%)) 

85,70 85,70 

Lama estrus (jam) 

(estrus duration 

(hour)) 

Kadar progesteron saat 

estrus (ng/ml) 

(progesterone 

level when estrus 

occurs (ng/ml)) 

24,03,7 

 

3,082,9
a
 

25,05,9 

 

0,60,57
b
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Yasa, 2002), rangsangan dari luar yang diterima sel aktif akan dilanjutkan melalui 

jaringan antar sel menuju organ terkait. Rangsangan yang telah sampai pada organ 

target akan membuat organ target tersebut terstimulasi untuk melakukan dinamisasi 

dan berfungsi secara fisiologis sehingga kapasitasnya menjadi optimal. 

 (Okuda & Skarzynski, 2000) menjelaskan bahwa corpus luteummerupakan 

kelenjar endokrin sementara yang fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan 

progesteron untuk mendukung kebuntingan. Di sisi lain, siklus corpus luteumpada 

sapi juga telah terbukti menjadi tempat produksi prostaglandin PGF2. Meskipun ada 

kesepakatan bahwa endometrium PGF2 adalah luteolisin enting pada sapi, PGF2 

luteal tampaknya memainkan peran luteotropik sebagai autokrin dan/atau faktor 

parakrin, terutama untuk pemeliharaan dan pengembangan corpus luteum. 

 Induksi laserpunktur pada titik reproduksi ikan lele (Clarias sp.) dapat 

meningkatkan kadar hormon gonadotropin (Gth-II) pada kondisi sebelum memijah 

dan memijah dibandingkan dengan kelompok kontrol, sedangkan pada kondisi 

setelah memijah profil hormon gonadotropin (Gth-II) kelompok kontrol nilainya 

lebih tinggi dibanding dengan kelompok yang diinduksi laserpunktur, hasil tersebut 

didapatkan oleh (Kusuma, Marhendra, Aulanni'am, & Marsoedi, 2013) berdasarkan 

penelitiannya pada tahun 2013 tentang ikan lele yang dirangsang dengan 

laserpunktur. 

 (Punky, 2013) menggunakan laser jenis soft laser He-Ne yang memiliki 

panjang gelombang 632,8 nm, luas keluaran cahaya 0,2 cm
2
 dan daya keluaran 5 

mW/cm
2
. Laser ini memiliki panjang gelombang dengan kisaran aman untuk dipakai 

sebagai biostimulasi organ biologi. Dari hasil penelitian (suhariningsih. 2000. Profil 

tegangan listrik titik akupunktur sebagai indicator kelainan fungsional organ. 

Disertasi. Program pascasarjana univ airlangga. Surabaya.) laser berdaya rendah (low 

power laser) 3 – 10 mW dengan dosis 0,5 – 1 Joule/cm2 banyak digunakan di dunia 

kedokteran karena memiliki daya keberhasilan 44%. Tingkat keefektifan laser 

berdaya rendah untuk akupunktur banyak ditentukan oleh pemberian dosis yang tepat. 

(Tabel 2). 
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Tabel 2. Daya dan dosis laser pada titik akupunktur terhadap keberhasilan 

(Suhariningsih, 2000) 

1- 3 mW/0,1 – 0,3 J 3 – 10 mW/0,5 – 

1 J 

10 – 30 mW/1 – 

3 J 

>30 mW/>3 J 

9%/20% 44%/27% 26,5%/28% 20,5%/25% 

 

 

2.2.Landasan Teori 

2.2.1. Gambaran umum tentang Kambing 

  Domestikasi kambing merupakan domestikasi yang paling awal dilakukan 

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

kambing liar yang hidup di pegunungan yang ada di Asia Barat, Persia, dan 

sekitarnya. Sebagian ahli menduga bahwa kambing – kambing yang banyak 

dibudidayakan saat ini berasal dari keturunan kambing hias spesies Capra aegagus 

yang hidup di Asia Kecil dan daratan Persia, Capra falconeri dari sekitar Pegunungan 

Himalaya, dan Capra prisca yang hidup di sekitar Pantai Mediterania. (Sodiq & 

Abidin, 2008) 

 Menurut Mileski and Meyers (2004), ternak kambing memiliki klasifikasi ilmiah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Artiodactyla 

Famili  : Bovidae 

Sub famili : Caprinae 

Genus  : Capra 

Spesies : C. aegagrus  

 

2.2.2. Kambing Boer 

Kambing Boer merupakan kambing yang berasal dari Afrika Selatan dan telah 

menjadi ternak yang ter-registrasi selama lebih dari 65 tahun.Kata “boer” artinya 
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“petani”.Kambing Boer merupakan kambing pedaging yang sesungguhnya karena 

pertumbuhannya sangat cepat (Elieser, Sumadi, & Budisatria, 2012). Kambing ini 

pada umur 5 – 6 bulan sudah dapat mencapai berat 35 – 45 kg, dengan rataan 

pertambahan berat tubuh antara 0,02 – 0,04 kg per hari. Keragaman ini tergantung 

pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan sehari – harinya. Kambing Boer 

jantan akan tumbuh dengan berat badan 120 – 150 kg pada umur dewasa (umur 2 – 3 

tahun), sedangkan betina dewasa (umur 2 – 3 tahun) akan mempunyai berat 80 – 90 

kg. Boer betina maupun jantan keduanya bertanduk.Dibandingkan dengan kambing 

perah lokal, persentase daging pada karkas kambing Boer jauh lebih tinggi dan 

mencapai 40 – 50% dari bobot tubuhnya (Blakely, et al., 1991).. 

Ditambahkan oleh Parasmawati, dkk (2012) bahwa kambing Boer dapat 

dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang lebar, panjang, dalam, berbulu putih, 

berkaki pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang menggantung, berkepala 

cokelat kemerahan atau cokelat muda hingga cokelat tua. Beberapa kambing Boer 

memiliki garis putih ke bawah di wajahnya.Kulitnya berwarna cokelat yang 

melindungi dirinya dari kanker kulit akibat serangan dari sinar matahari langsung. 

Kambing Boer dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu 

sangat dingin (-25 
o
C) hingga sangat panas (43 

o
C) dan mudah beradaptasi terhadap 

suhu lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Spesifikasi kambing Boer 
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Kambing Boer jantan bertubuh kokoh dan kuat sekali.Pundaknya luas dan ke 

belakang dipenuhi pinggul yang berotot.Kambing Boer jantan dapat dikawinkan 

kapan saja sepanjang tahun dan mereka berbau tajam, hal ini digunakan untuk 

memikat betina.Seekor pejantan dapat aktif kawin pada umur 7 – 8 bulan, tetapi 

disarankan agar satu pejantan tidak melayani lebih dari 8 – 10 betina. Kambing Boer 

betina tumbuh seperti layaknya kambing jantan, tetapi memiliki kepala dan leher 

yang ramping. Kambing betina Boer dapat dikawinkan pada umur 10 – 12 bulan 

tergantung besar tubuhnya. Dalam dua tahun, mereka dapat beranak hingga tiga kali, 

setelah beranak pertama biasanya mereka akan beranak kembar dua atau kembar tiga, 

bahkan kembar empat. Kambing Boer betina memiliki empat putting, tetapi 

terkadang tidak semuanya dapat menghasilkan susu. Deteksi estrus kambing betina 

dapat dilihat dari ekor yang bergerak – gerak cepat atau biasa disebut dengan 

“flagging” (Elieser, Sumadi, & Budisatria, 2012). 

 

2.2.3. Kambing Peranakan Ettawa 

 Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan bangsa kambing persilangan 

antara kambing Kacang dengan kambing Ettawa.Kambing PE memiliki sifat antara 

kambing Kacang dan kambing Ettawa.Spesifikasi dari kambing ini adalah hidung 

agak melengkung, telinga agak besak dan terkulai. Bobot badan bangsa kambing PE 

sekitar 32-37 kg dan produksi susu 1-1,5 liter per hari (Cahyono & Bearden, 1998). 

Gelambir kambing PE cukup besar dan di daerah belakang paha, ekor, dan dagu 

berbulu panjang.Tanduknya pendek dan kecil.Rahang bawah lebih menonjol daripada 

rahang atasnya. Berat badan kambing PE jantan dewasa berkisar antara 20-37 kg, 

sedangkan betina dewasa antara 15-33 kg (Hardjosubroto, 1994). 

  Keberadaan kambing PE di Indonesia meiliki sejarah yang cukup panjang 

dibandingkan dengan ternak – ternak lainnya. Pada dekade 1920-an, pemerintah 

Belanda melakukan impor pertama kambing Ettawa yang lebih terkenal dengan 

sebutan kambing Benggala dari India, dan menitipkannya kepada para petani.Wilayah 

perbukitan Menoreh (sekarang menjadi Kecamatan Kaligesing, Kabupaten 

Purworejo) menjadi pilihan utama karena kondisi alam yang sangat 

mendukung.Sepuluh tahun kemudian, dilakukan kembali impor kambing Ettawa asal 
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India dengan pola warna dominan merah – cokelat.Perkawinan kambing Ettawa asal 

India dan kambing lokal secara tidak terkontrol menyebabkan munculnya kambing 

jenis baru yang dikenal dengan sebutan kambing PE (Sandhi. & Ardika., 1991).  

 

Tabel 3.Rataan morfometrik tubuh kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Parameter Betina Dewasa Jantan dewasa 

Berat badan (kg) 

Panjang badan (cm) 

Tinggu pundak (cm) 

Tinggi pinggul (cm) 

Lebar dada (cm) 

Lingkar dada (cm) 

Panjang tanduk (cm) 

Panjang telinga (cm) 

Panjang ekor (cm) 

Lebar ekor (cm) 

40.50 

81.00 

76.00 

80.10 

12.40 

80.10 

6.50 

12.00 

19.00 

2.50 

60.00 

81.00 

84.00 

96.80 

121 

210 

20 

53 

11 

(Sumber: Ginting dan Antonius, 2011) 

 

2.2.4. Kambing Saanen 

Kambing Saanen merupakan salah satu rumpun kambing perah unggul dunia. 

Kambing ini berasal dari lembah Saanen di Swiss (Eropa) dan saat ini sudah 

menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia.Kambing ini sulit berkembang di 

daerah tropis karena kepkaannya terhadap matahari. Oleh karena itu di Indonesia 

kambing ini disilangkan lagi dengan jenis kambing lain yang lebih resisten dengan 

cuaca tropis, tetapi masih tetap diberi nama kambing Saanen, persilangan misalnya 

dengan kambing Ettawa (Debra, 2003). Kambing Saanen mempunyai bobot saat 

dewasa sekitar 50 – 70 kg dan tinggi sekitar 81 cm untuk betina dan 94 cm untuk 

jantan. Bentuk kepala kecil lancip, dengan leher panjang dan halus.Berbulu pendek 

dan berwarna putih, krem pucat dengan bercak – bercak hitam pada hidung, telinga, 

dan ambing. Kambing Saanen betina sering kali tidak bertanduk, produksi susu per 

ekornya dapat mencapai 800 kg dengan kandungan lemak antara 3 – 4% per masa 

laktasi yang berlangsung selama 250 hari (Susilowati, Utami, & Suratim, 2013). 

Menurut (Israil, Soejosapoetro, Soekotjo, & Trisunuwati, 1991), kambing 

Saanen betina selain harus menghasilkan susu yang tinggi, juga harus memiliki 
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aktivitas reproduksi yang baik. Aktivitas reproduksi yang baik dapat ditunjukkan 

dengan berbagai penampilan reproduksi.Kambing Saanen betina yang mempunyai 

kualitas yang baik harus mempunyai sifat – sifat alami seperti mudah dikendalikan, 

memiliki reflex yang baik serta feminim.Sedangkan untuk kambing Saanen jantan 

yang baik dapat dilihat dari penampilan reproduksinya dan kualitas serta penampilan 

reproduksinya juga. Jantan yang tidak bertanduk umumnya tidak digunakan sebagai 

pejantan, tetapi jantan bertanduk jika dikawinkan dengan betina yang tidak bertanduk 

akan menghasilkan anak betina yang interseks atau jantan yang steril. Jika jantan 

yang tidak bertanduk digunakan sebagai pejantan, sebaiknya dikawinkan dengan 

betina yang bertanduk (Susilowati, Utami, & Suratim, 2013). 

 

2.2.5. Struktur Kulit Kambing 

 Pada dasarnya, kulit hewan mamalia mempunyai struktur yang hampir sama, 

dan terdiri dari tiga lapisan pokok yaitu: 

a. Epidermis 

Sering disebut dengan lapisan tandukyang sifatnya sebagai pelindung pada 

saat hewan masih hidup. 

b. Corium (derma) 

Sebagian besar terdiri atas jaringan kolagen yang dibangun tenunan pengikat. 

Jaringan serat kolagen ini tersusun secara tidak beraturan lapisan ini terdiri 

atas dua lapisan, yaitu: pars papilaris dan pars retikularis. Pars papilaris 

merupakan bagian yang sangat penting karena lapisan ini menentukan rupa 

kulit.Pada lapisan ini terdapat rajah (nerf) yang tipis namun kuat, dan 

merupakan pembatas antara lapisan epidermis dengan lapisan corium.Pars 

retikularis sebagian besar merupakan tenunan kolagen, tenunan lemak, 

elastin, dan retikulin. 

c. Hypodermis 

Pada hewan, lapisan ini berfungsi sebagai pembatas tenunan kulit dan tenunan 

daging.Tenunannya bersifat longgar, pada lapisan ini banyak terdapat tenunan 

lemak dan pembuluh darah (Mustakim, Aris, & Kurniawan, 2010). 
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Gambar 3. Struktur kulit kambing 

 

2.2.6.  Reproduksi Kambing Boer 

 Efisiensi reproduksi dalam suatu populasi ternak dapat diukur secara relatif, 

yaitu dari saat ternak dikawinkan sampai terjadi kebuntingan dan kelahiran. 

Pengetahuan tentang penampilan reproduksi ternak sangat penting untuk 

merencanakan proses perbaikan suatu peternakan yang meliputi perkawinan atau 

perbaikan menejemen(Devendra & G. B., 1993). 

 Penampilan reproduksi kambing PE menurut hasil penelitian dilaporkan 

bahwa: lama kebuntingan 148,24  5,41 hari, litter size 1,51  0,51 ekor, berat lahir 

3,12  0,47 kg, sedangkan produksi susu rata – rata 0,85 litter per hari (Sandhi. & 

Ardika., 1991). 

 

2.2.7. Estrus 

 Estrusadalah periode atau waktu ketika ternak betina mau atau “bersedia 

menerima” pejantan untuk dikawini (atau ketika di-inseminasi buatan (IB). Selama 

musim kawin, kambing betina akan estrus setiap 21 hari dengan lama estrus antara 2-

3 hari. Tanda – tanda estrus pada kambing sama dengan sapi, yaitu: sering kencing, 

mengembik – terus, vulva bengkak, menaiki kambing betina lain, dan siap untuk 

dinaiki kambing betina lainnya (Blakely & D. H., 1991). Pubertas (estrus pertama) 

untuk kambing terjadi pada umur 6 – 9 bulan.Saat kambing mengalami pubertas 

organ kambing belum sempurna, dianjurkan ternak kambing dikawinkan pada umur 

10 – 12 bulan karena pada umur tersebut ternak sudah dewasa kelamin dan dewasa 

tubuh dengan bobot badan betina 20 – 25 kg.Secara umum pubertas dapat 
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didefinisikan sebagai umur atau waktu dimana organ – organ reproduksi mulai 

berfungsi.Menurut Feradis (2010), suatu keadaan dimana ternak menunjukkan tanda 

– tanda estrus atau estrus pertama kali, tingkah laku kawin, dan menghasilkan sel 

telur atau ovulasi atas pengaruh hormon dikatakan ternak tersebut sudah memasuki 

fase estrus. Pada umumnya semua ternak akan mencapai dewasa kelamin terlebih 

dahulu daripada dewasa tubuh. 

 Ditambahkan lagi oleh Lorenzini et al (2010) bahwa estrus merupakan 

periode seksual yang sangat jelas yang disebabkan oleh tingginya level estradiol, 

folikel de Graafmembesar dan matang, uterus berkontraksi dan ovum mengalami 

perubahan kearah pematangan. 

 Periode estrus pada ternak kambing dibagi atas 4 periode, yaitu proestrus, 

estrus (atau fase folikuler – periode pertumbuhan folikel), metestrus, dan diestrus. 

(atau fase luteal – periode corpus luteum) (Evans et al., 1987). Ditambahkan lagi oleh 

Wildeus (2001) dimana kejadian siklus estrus sebagian besar dikontrol oleh interaksi 

hormone pada ovaria dengan glandula sekretori (pituitary, hipofisis) yang terletak 

pada bagian dasar otak. Fase folikuler relative lebih pendek hanya 3-4 hari, 

sedangkan fase luteal 17 hari (Evans & Maxwell, 1987)Periode proestrus 

berlangsung 2-3 hari, estrus 30-40 jam, metestrus2-3 hari. Dan diestrus 13-15 hari. 

 Fase folikuler adalah fase pertumbuhan folikel yang dikontrol oleh FSH dan 

LH. Pertumbuhan folikel akan menstimulasi sekresi estrogen, folikel de Graafakan 

mensekresikan estrogen dalam jumlah besar yang akan menyebabkan feeds back 

negative pada pituitary sehingga FSH dihambat sekresinya. Ketika konsentrasi 

estrogen dalam darah tinggi, akan memicu pelepasan LH dari pituitary (pre-ovulatory 

LH surge) yang akan menyebabkan pecahnya folikel dan pelepasan ovum. 

Konsentrasi estrogen naik dan mencapai puncak sebelum munculnya estrus.Pre-

ovulatory LH surgeterjadi pada awal estrus.Ovulasi terjadi berkisar 30- 36 jam 

setelah munculnya estrus(Evans & Maxwell, 1987). Sorensen (1979) menambahkan 

bahwa estrus pada kambing berkisar antara 25-45 jam. Lama estrus kambing rata – 

rata 38 jam (K., Uenoyama, Naito, Sakabe, & Kawate, 2000). 

 Konsentrasi progesteron mencapai peningkatan setelah kira – kira 6 hari 

setelah estrus dan akan terus meningkat jika terjadi kebuntingan. Jika tidak terjadi 
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kebuntingan maka 13-14 hari kemudian corpus luteumakan mengecil ukurannya dan 

terjadi penurunan sekresi progesteron (Evans & Maxwell, 1987).  Sedangkan sinyal 

yang mungkin terjadi pada proses hormonal akan dijelaskan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4.Lintasan yang mungkin untuk sinyal hormon. 

Masing – masing hormone dapat bekerja melalui satu atau lebih reseptor. Masing – 

masing kompleks hormon-reseptor dapat bekerja melalui satu atau lebih mediator 

protein (baik protein G maupun pensinyalan lainnya), dan masing – masing protein 

perantara atau enzim yang diaktivasi oleh kompleks – kompleks hormon reseptor 

dapat mempengaruhi satu atau lebih fungsi hormon (Siregar., 2009). 

 

2.2.8. Siklus Estrus 

 Ovarium merupakan organ reproduksi primer yang mempunyai dwi fungsi, 

yaitu sebagai organ ensokrin yang menghasilkan ovum dan sebagai organ endokrin 

yang mensekresikan hormon estrogen serta progesteron. Siklus estrus merupakan 

jarak antara estrus yang satu sampai pada estrus berikutnya setelah masa pubertas 

dicapai yang diatur oleh kelenjar hipotalamus dan hormon dari ovary dengan kisaran 

waktu yang berbeda auntuk setiap spesiesDua komponen ovarium yang penting 

adalah folikel dan corpus luteum(Toelihere, Fisiologi Reproduksi pada Ternak, 

1981). 

 (Shoceh., Ismaya, Budisatria., & Kustantinah, 2011)menjelaskan bahwa siklus 

estrus pada tiap hewan berbeda tergantung dari bangsa, umur, dan spesies. Interval 

antara timbulnya satu periode estrus ke permulaan periode berikutnya disebut suatu 

siklus estrus. Kabing merupakan hewan poliestrus, setelah mencapai usia pubertas 

siklus estrus berlangsung secara menerus sepanjang tahun, kecuali pada saat ternak 

bunting, siklus estrus akan terhenti sementara. Lama siklus estrus kambing adalah 
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sekitar 19 – 21 hari. Lama estrus pada kambing berkisar 24 – 36 jam, ovulasi terjadi 

24 – 48 jam setelah ternak estrus, dan waktu kawin optimal adalah 24 – 36 jam dari 

awal estrus. 

 Pembagian siklus estrus ada dua fase, yaitu fase folikuler dan estrogenik yang 

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

diestrus.Pertumbuhan folikel tersier menjadi folikel de Graafmerupakan salah satu 

bentuk perombakan yang terjadi pada fase proestrus dan folikel de Graafdi bawah 

pengaruh FSH dan menghasilkan hormone estrogen (Toelihere, 1981). 

 Fase berikutnya yaitu estrus. Ternak betina selalu ingin dekat dengan 

pejantan, sedangkan tanda lain seperti menunjukkan kegelisahan, vulva kemerahan 

dan terdapat lendir pada vagina (Israil, Soejosapoetro, Soekotjo, & Trisunuwati, 

1991). Periode estrus merupakan periode terpenting, dalam hal ini estrogen mencapai 

puncaknya sehingga terjadi perubahan fisik seperti alat kelamin dan tingkah laku 

(Toelihere, 1981).Uterus berkembang sebagai persiapan untuk menampung dan 

memberi makan embrio serta pembentukan plasenta bila terjadi kebuntingan 

(Frandson, 1993). 

 (Lindsay, Entwistle, & Winantea., 1982)menjelaskan bahwa sejak 

pertengahan sampai dengan akhir fase luteal, frekuensi hormon LH endogenous 

secara nyata berkurang karena pengaruh tingginya level progesteron. Uterus akan 

menghasilkan PGH2 untuk meregresikan corpus luteumdan menyebabkan 

terganggunya ikatan LH. Pada kondisi ini corpus luteumakan peka terhadap refek 

luteolitik PGF2.(M., Pothelet, & Jeanguyot, 1981)menambahkan bahwa progesteron 

disekresi oleh corpora luteamaka konsentrasi progesteron serum atau plasma akan 

dapat dipakai untuk menentukan ada tidaknya atau berfungsi tidaknya corpora lutea, 

serta untuk menentukan fase luteal dalam siklus estrus. 

 Dijelaskan lebih lengkap oleh (Israil, 1991) dimana periode estrus meliputi: 

1. Proestrus(prestanding event), yaitu periode pertumbuhan folikel de 

Graafyang dipengaruhi oleh FSH, kemudian timbul estradiol yang 

menimbulkan pertumbuhan sel – sel dan cilia oviduk. Akhr dari periode ini 

saat hewan betina menunjukkan sifat tertarik kepada pejantan. 
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2. Estrus(standing heat), yaitu periode penerimaan hewan jantan oleh hewan 

betina, sebagai pengaruh hormon estradiol yang bertambah banyak. Periode 

ini dimulai saat pejantan mulai diterima oleh betina dan berakhir dengan 

penolakan pejantan oleh betina. Tanda periode ini adalah betina mencari 

pejantan dan menerimanya, foliel de Graafmasak dan besar, vulva kemerah – 

merahan, lendir banyak dari vagina dan serviks, serviks dalam kondisi lemas. 

3. Metestrus(pasca estrus), yaitu periode pertumbuhan corpus luteum dari sel – 

sel granulose folikel yang pecah, dipengaruhi oleh LH. Corpus luteum 

menghasilkan progesterone yang menghambat FSH. Terjadi pendarahan 

dengan sedikit lender, urat daging menjadi lembek dan lemas. 

4. Diestrus, merupakan siklus estrus terpanjang, waktunya lebih dari 7 hari. 

Kondisi corpus luteumtelah masak, sekviks tertutup, serta mukosa vagina 

pucat. Pada akhir periode, corpus luteumakan hilang dan folikel kembali utuh. 

5. Anestrus, yaitu periode ovary dan organ – organ kelamin tidak aktif. Tanda – 

tandanya yaitu uterus menjadi kecil dan lemas, lender vagina sedikit liat, 

mukosa vagina pucat, dan serviks tertutup. setelahanestruskembali lagi ke 

periode proestrus. 

Siklus estrus kambing berlangsung selama 14-19 hari.Siklus estrus ini sangat 

dipengaruhi oleh kondisi tubuh induk, terutama pada waktu setelah beranak. Apabila 

bobot induk dapat dipertahankan, maka estrus setelah beranak akan timbul lebih 

cepat dibanding dengan kondisi induk yang kurang baik sebagai akibat terjadinya 

penurunan bobot hidup selama masa laktasi (Hastono, Penyerempakan Birahi pada 

Domba dan Kambing, 2000). 

 

Tabel 4.Parameter reproduksi kambing betina. 

Parameter Besaran 

Tipe siklus estrus 

Siklus Estrus 

Lama estrus 

Waktu ovulasi 

Wantu kawin yang optimal 

Lama bunting 

Umur pubertas 

Polyestrusdan tidak terpengaruh 

musim 

21 hari (18 – 24 hari) 

36 jam 

24 (24 – 48 jam dari awal estrus) 

24 – 36 jam dari awal estrus 

150 (147 – 155) hari  



22 
 

6 – 8 bulan 

Sumber: (Feradis, 2010) 

2.2.9. Penyerempakan Estrus 

 Timbulnya estrus yang bersamaan pada ternak disebabkan oleh preparat 

prostaglandin (PGF2) sehingga menyebabkan kemunduran fungsi corpus 

luteumyang disebabkan oleh proses luteolitik. Secara alami PGF2 dilepaskan oleh 

uterus hewan yang tidak bunting dan berfungsi menghancurkan corpus luteum. 

Penyuntikan PGF2 kepada kambing betina menimbulkan estrus dikarenakan 

hancurnya corpus luteumsebagai akibat kinerja vasokontiksi PGF2, sehingga aliran 

darah menuju corpus luteum sangat menurun. Hal ini menyebabkan tingkatan 

progesteron yang dihasilkan corpus luteum dalam darah menurun. Penurunan kadar 

progesteron merangsang hipofisa interior untuk melepaskan FSH dan LH. Kedua 

hormon tersebut bertanggung jawab dalam proses folikulogenesis dan ovulasi yang 

menyebabkan folikel tumbuh dan matang. Pada akhirnya folikel – folikel tersebut 

menghasilkan hormon estrogen yang merangsang timbulnya gejala estrus(Shoceh., 

Ismaya, Budisatria., & Kustantinah, 2011). 

 Menurut (Hastono, 2003), penyerempakan estrus adalah salah satu sarana 

untuk memprediksi terjadinya estrus seingga akan mempermudah dalam melakukan 

deteksi estrus. Deteksi estrus merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan 

waktu perkawinan pada doming(domba dan kambing).Dengan diketahuinya 

fase/siklus estrus secara dini, maka perkawinan dapat dilakukan secara cepat dan 

tepat.Konsekuensinya, tingkat keberhasilan perkawinan makin besar dan sekaligus 

kemungkinan upaya memperpendek jarak beranak makin besar. 

 Diketahui ada tiga cara untuk menyerempakkan estrus, yakni dengan 

menggunakan senyawa kimia, secara biologis, dan dengan menggunakan laser. 

a. Menggunakan senyawa kimia 
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 Senyawa kimia yang umum digunakan adalah medroxy progesterone acetate, 

flugestone acetate yang telah dikemas dalam bentuk spons atau busa. Spons 

yang mengandung 60 mg medroxy progesterone atau 40 mg flugestone 

acetateditempatkan pada vagina selama 12 – 14 hari (pada kambing kacang 

dan PE selama 13 hari (Setiadi & Sitorus, 1986). Selama periode ini 

konsentrasi progesteron dalam darah meningkat sehingga menekan produksi 

estrogen.Akibatnya, ternak tidak menunjukkan tanda – tanda estrus. Bila 

spons dicabut maka kadar progesteron dalam darah akan menurun secara 

drastis yang mengakibatkan terjadinya perkembangan folikel ovarium secara 

serempak yang diikuti dengan meningkatnya kadar estrogen dalam darah. 

Meningkatnya kadar estrogen akan merangsang proses ovulasi dan 

mengakibatkan timbulnya estrus. 

b. Secara biologis 

Penyerempakan biologis dengan cara ini dengan menggunakan bantuan 

pejantan, yakni dengan menempatkan ternak betina secara terpisah (tidak 

terlihat secara fisik dan tidak tercium oleh ternak jantan) dari pejantan secara 

kurang lebih 34 hari. Selanjutnya ternak jantan disatukan dengan ternak 

betina. Kehadiran pejantan tersebut menyebabkan rangsangan fisiologis 

melalui penglihatan, suara, dan bau terhadap proses ovulasi dan estrus. Bagi 

induk – induk yang tidak menampakkan tanda estrus, disatukan untuk 

menyatukan dengan pejantan selama 6 hari, diharapkan proses tersebut akan 

menyebabkan estrus diikuti dengan ocvulasi (Setiadi & Sitorus, 1986). 

c. Menggunakan laser 

Penyerempakan estrus dengan menggunakan laser dilakukan pada titik – titik 

reproduksi, antara lain: titik ovarium (dua buah titik),titik oviduk (tiga buah 

titik), titik uterus (dua buah titik), titik servik (tiga buah titik), dan organ 

kelamin luar (tiga buah titik). Rangsangan pada titik – titik tersebut dapat 

mengertak komponen reproduksi sebagai produksi internal mencapai level 

yang optimal seperti meningkatnya kadar hormon estrogen. Namun demikian, 

timbulnya estrus akibat rangsangan pada titik – titik tersebut perlu dikaji lebih 
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dalam lagi, apakah timbulnya estrus disertai dengan ovulasi atau tidak 

(Hastono, 2003). 

 

2.2.10. Deteksi estrus 

Pada ternak domba, fase estrus sulit dilihat secara ekterior karena ternak ini 

lebih menunjukkan sikap diam sehingga sulit untuk dideteksi aktivitas reproduksinya, 

domba betina hanya menunjukkan sedikit tanda – tanda estrus yang tampak dari luar, 

kecuali bahwa domba betina itu akan tetap tinggal diam saja bila dinaiki rekannya 

(Ridwan, 2006). 

Menurut (Siregar T. N., Armansyah, Sayuti, & Syafruddin, 2010), timbulnya 

estrus akibat injeksi prostaglandin dan kemungkinan tidak dipengaruhi oleh imunisasi 

inhibin. Injeksi tunggal prostaglandin akan menghasilkan 80% kambing estrus, 

sedang injeksi kedua yang dilakukan 10 hari kemudian akan menghasilkan 100% 

estrus. Tanda – tanda estrus pada kambing adalah gelisah, ekor diangkat dan 

digerakkan ke kiri ke kanan, berusaha mendekati kambing jantan, mengembik, vulva 

bengkak dan berwarna kemerahan, bila diraba terasa hangat serta mengeluarkan 

cairan jernih (Siregar & Armansyah, 2011). 

Deteksi estrus dapat dilakukan dengan observasi langsung di kandang dengan 

memperlihatkan tingkah laku seksual ternak kambing betina dalam mendekati dan 

memperhatikan pejantan, menggoyang – goyangkan ekornya, menggesek – gesekkan 

badannya ke tubuh pejantan, berjalan mengelilingi pejantan dan menciumi alat genital 

pejantan, dan akhirnya diam jika dinaiki pejantan (Siregar T. N., Armansyah, Sayuti, 

& Syafruddin, 2010). 

Menurut (Yasa, Junaidi, & Soebagyo, 2004), deteksi estrus paling sedikit 

dilaksanakan dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore atau malam 

hari.Estrus pada ternak di sore hari hingga pagi hari mencapai 60% dan pada pagi 

hari hingga sore hari mencapai 40%.Jika kambing estrus pada pagi hari sebaiknya 

dikawinkan pada sore hari dan jika kambing estrus pada sore hari dikawinkan pada 

pagi hari berikutnya.Perkawinan yang tepat untuk menghasilkan kebuntingan adalah 

pada pertengahan estrus yaitu 12 – 18 jam setelah terlihat tanda – tanda estrus. Hal 

ini berhubungan erat dengan terjadinya proses ovulasi dan masa hidup spermatozoa di 
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dalam saluran kelamin betina. Jika pembuahan terjadi, maka induk betina akan 

bunting yang lamanya berkisar 144 – 157 hari(Gunawan, Yusuf, Setiadi, & dkk., 

2012). Deteksi estrus umumnya dapat dilakukan dengan melihat tingkah laku ternak 

dan keadaan vulva. Teknik lain dalam deteksi estrus dapat dilakukan dengan 

menggunakan teaser (pejantan pengusik), atau melihat catatan (recording) terhadap 

estrus sebelumnya. Selain itu dapat dilakukan sinkronisasi estrus (teknik efisiensi 

reproduksi sejumlah hewan yang diberikan perlakuan hormonal sehingga pada waktu 

tertentu akan terjadi respon estrus yang hampir bersamaan). 

 

2.2.11. Gejala estrus 

 Secara tingkah laku dan morfologi, mungkin ternak dapat diamati atau 

ditentukan melalui timbulnya gejala estrus bila regresi corpora lutea terjadi secara 

total, namun untuk regresi tidak total gejala estrus tidak nampak. Mekanisme secara 

pasti fenomena regresi luteal dini belum diketahui secara pasti, namun (Armstrong, 

Pfitzner, & Warnes, 1983) menduga bahwa fenomena ini berhubungan dengan 

tingginya kadar estrogen dalam sirkulasi darah yang berakibat meningkanya aktivitas 

oksitosin dan akan menstimulin reseptor prostaglandin F2 (PGF2) pada 

endometrium uterus sehingga PGF2 akan segera disekresi. 

 Seluruh kambing yang diinjeksi dengan 0,5 ml/ekor prostaglandin 

(cloprosetanol) memperlihatkan gejala estrus yang khas seperti vulva bengkak dan 

merah, berlendir, urinasi yang berlebihan, serta tidak menolak bila dinaiki oleh 

pejantan. 

 Menurut (Siregar T. N., Armansyah, Sayuti, & Syafruddin, 2010), 

peningkatan penampilan tingkah laku estrus disebabkan karena pengaruh 

flushingpada aktivitas hipotalamus (hipotalamic activity) dan sekresi GnRH. 

Pengaruh pada penampilan reproduksi dijembatani oleh perubahan- perubahan pada 

hormon – hormon ovarium atau pada hypothalamic-pituitary sensitivity terhadap 

hormon – hormon ovarium. 

 Timbulnya estrus akibat pemberian PGF2 disebabkan oleh lisisnya corpus 

luteum oleh kerja vasokontraksi PGF2 sehingga aliran darah menuju corpus luteum 
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menurun secara drastis. Akibatnya kadar progesterone yang dihasilkan oleh corpus 

luteum akan menurun. Penurunan ini akan merangsang hipofisis anterior 

menghasilkan dan melepaskan follicle stimulating hormone (FSH) dan luteinizing 

hormone (LH). Kedua hormon ini bertanggungjawab dalam proses folikulogenesis 

dan ovulasi, sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Folikel – folikel 

tersebut akhirnya merangsang pertumbuhan hormon estrogen yang dapat 

memanifeskan gejala estrus(Siregar T. N., Armansyah, Sayuti, & Syafruddin, 2010). 

 Menurut (Ismail, 2009), ternak yang sudah pernah melahirkan lebih dari satu 

kali memperlihatkan gejala estrus lebih awal dan penampakan estrus yang sangat 

jelas diikuti oleh ternak yang sudah pernah melahirkan satu kali.Ternak yang belom 

pernah melahirkan memperlihatkan onset estrus lambat dan intensitas estrus yang 

kurang jelas. 

 

Sumber: (Siregar., 2009) 

Gambar 5.Grafik pola konsentrasi hormon estrogen selama siklus estrus pada 

kambing lokal 

  

2.2.12. Post partum 

 Peningkatan produktivitas kambing salah satunya adalah dengan melakukan 

manajemen terhadap induk kambing post partum. Induk kambing yang telah beranak 

(post partum) akan mengalami perubahan morfologi pada uterus sehingga dapat 

menghambat performa reproduksi dan fertilitas induk. Pada saat post partum, uterus 

berkontraksi dan mengalami regenerasi pada lapisan epitel yang sering disebut 

dengan proses involusi uterus. Involusi uterus tersebut akan berpengaruh pada 
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lamanya calving interval. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemisahan induk 

kambing dengan anaknya setelah beranak menunjukkan bahwa induk kambing akan 

mengalami involusi uterus sempurna pada sekitar hari ke-26 sampai dengan hari ke-

28 (Rizar, Pramana, & Ciptadi, 2014).  

 (Rizar, Pramana, & Ciptadi, 2014)menambahkan bahwa selama masa laktasi 

pada saat post partum, proses involusi uterus berlangsung sebagai upaya 

mempersiapkan endometrium untuk beregenerasi normal agar dapat bunting kembali. 

Proses ini dikendalikan dan dipengaruhi oleh hormonal, seperti estradiol yang 

produksinya terhambat selama masa laktasi sebagai akibat dari pengaruh aktivitas 

hormon oksitosin dan prolaktin. Hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksi 

susu, serta penting dalam menghambat ovulasi. Oksitosin diproduksi oleh 

hipofisaposterior yang dipengaruhi oleh mekanisme suckling. Mekanisme ini akan 

mempengaruhi pituitary agar dapat tetap mensekresikan prolaktin. Hormon oksitosin 

juga dapat menyebabkan kontraksi uterus dan involusi uterus saat partum. 

 Proses involusi uterus dapat diamati dari perubahan morfologi sel epitel 

skuamosa vagina dengan metode vaginal smear. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai 

penanda apabila induk sudah mulai dapat dikawinkansetelah melewati periode 

anestrus post partum. Induk kambing yang partumakan mengalami involusi uterus 

sekaligus periode anestrus post partum(APP) terlebih dahulu sebelum siklus estrus 

terjadi. Panjang atau pendeknya APP dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah suckling oleh anak kambing, hal ini dipengaruhi oleh kadar hormon prolaktin 

(Rizar, Pramana, & Ciptadi, 2014). 

 Post post partum estrus merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

efisiensi reproduksi pada kambing. Makin pendek selang estrus pertama setelah 

beranak, akan semakin pendek selang beranak dan sebaliknya. Post partum estrus 

dipengaruhi salah satunya oleh faktor menyusui. Induk yang menyusui akan 

mengalami anestrusdua sampai tiga kali lebih lama daripada yang tidak menyusui. 

Penyapihan dilakukan berdasarkan besarnya bobot sapih, yaitu 2,5 * bobot badan 

(Ginting, 2009), dimana bobot sapih yang paling ideal adalah 14,080 kg – 16, 141 kg 

(Setiaji, Sutarma, dan Hartoko, 2013).Disamping itu, ketika sedang menyusui 

aktivitas ovarium dan estrus mungkin tidak dapat diamati selama dua atau tiga bulan 
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lebih, terutama bila konsumsi energinya rendah (Bearden & Fuquay, 1997)dalam 

(Murtidjo & Budisatria, 2011).(Greyling, 2000) menambahkan bahwa lamanya 

periode anestrus post partum pada kambing Boer sekitar 55.5  24.9 hari dengan 

rincian 53.2  30 hari pada induk dengan satu anak dan 58.5  30 hari pada induk 

dengan dua anak, dan 61.7  30.7 hari pada induk dengan tiga anak. 

 Post partum estrus tergolong normal antara 50 – 60 hari setelah beranak 

(Hardjopranoto, 1995), sedangkan kambing PE mencapai pubertas pada umur 8 – 10 

bulan, lama kebuntingan bervariasi 142 – 156 hari dan post partum estrusterjadi 3 – 5 

bulan setelah seranak sehingga jarak beranak menjadi 8 – 10 bulan (Sutama, 2009). 

 

2.2.13 Akupuntur  

 Akupunktur adalah suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik-titik 

tertentu (titik akupunktur) di permukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu penyakit. 

Perangsangan tersebut dapat dilakukan melalui penusukan jarum, penyuntikan, 

penyinaran, dan sebagainya.Akupunktur adalah salah satu dari cabang utama 

kedokteran tradisional China.Dalam praktiknya, sebuah terapi akupunktur melibatkan 

penggunaan jarum yang ditusukkan ke beberapa titik spesifik pada tubuh. Proses ini 

dipercaya dapat menyesuaikan dan mengubah aliran energi menuju pola yang lebih 

sehat, dan ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit dan kondisi 

kesehatan (Anonimus, 2015). 

 Akupunktur berasal dari bahasa latin “acus” yang berarti jarum dan “pungere” 

yang berarti tusuk, adalah teknik memasukkan atau memanipulasi jarum ke dalam 

titik akupunktur tubuh. Akupunktur di bidang veteriner sudah dikenal di negara China 

sejak 3.000 tahun yang lalu.Tujuan akupunktur di bidang veteriner adalah untuk 

pemeliharaan kesehatan dan fungsi normal organ ternak.Konsep dasar akupunktur 

adalah berdasarkan teori bahwa di dalam tubuh terdapat berbagai titik-titik 

akupunktur yang terhubung dengan organ tubuh tertentu. Jika pada titik-titik 

akupunktur tersebut dilakukan perangsangan maka akan berpengaruh terhadap organ 

tubuh yang terhubung dengan titik akupunktur tersebut. Perangsangan titik 

akupunktur dapat menggunakan alat yang berupa jarum, sehingga akupunktur sering 



29 
 

disebut juga dengan tusuk jarum (International Veterinary Acupuncture Society, 

2010). 

 Hasil aplikasi laser needle untuk akupunktur menunjukkan perubahan yang 

signifikan dalam kecepatan aliran darah arteri oriflamik setelah merangsang titik 

akupunktur yang terkait pada tubuh, telinga, serta tangan (Litcher, 2002). 

 

2.2.13. Akupunktur di bidang Veteriner 

Sejak International Society of Veterinary Acupuncture (IVAS) didirikan, yakni 

pada tahun 1974, akupunktur telah menerima tanggapan yang besar di dunia 

kedokteran hewan di seluruh dunia.Namun beberapa pihak dokter hewan masih 

menganggap metode ini masih belum dapat dipercaya untuk menyembuhkan 

beberapa penyakit pada hewan seperti penyakit reproduksi sapi, kesulitan melahirkan, 

dll. Tetapi berkat upaya dari praktisi yang berpengalaman dan para ilmuwan, serta 

banyaknya berita dalam bidang kesehatan hewan yang membicarakan tentang 

indikasi yang baik mengenai akupunktur, maka hal ini akan dipraktekkan lebih global 

(Chan, 2001).  

Rangsangan pada titik akupunktur dapat menggertak komponen reproduksi 

secara spontan dan muncul dari dalam tubuh sendiri sebagai produksi internal 

mencapai level yang optimal seperti meningkatnya kadar hormon estrogen (Adikara, 

1998). Perlakuan penggunaan laserpunktur diaplikasikan pada 14 titik akupunktur 

yaitu pada 4, 6, 8, 10, dan 12 hari setelah estrus dan kontrol (Hastono, 2003) 

Penggunaan teknologi laserpunktur sebagai alat untuk menyerempakkan estrus relatif 

masih rendah efisiensinya, namun demikian perlu dikaji lebih lanjut (Setiadi et al, 

2001). 

 Akupunktur di bidang veteriner sudah dikenal di negara China sejak 3.000 

tahun yang lalu.Tujuan akupunktur di bidang veteriner adalah untuk pmeliharaan 

kesehatan dan fungsi normal organ ternak.Konsep dasar akupunktur adalah 

berdasarkan teori bahwa di dalam tubuh terdapat berbagai titik-titik akupunktur yang 

terhubung dengan organ tubuh tertentu. Jika pada titik-titik akupunktur tersebut 

dilakukan perangsangan maka akan berpengaruh terhadap organ tubuh yang 

terhubung dengan titik akupunktur tersebut. Perangsangan titik akupunktur dapat 
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menggunakan alat yang berupa jarum, sehingga akupunktur sering disebut juga 

dengan tusuk jarum (International Veterinary Acupuncture Society, 2010). 

 

2.2.15. Laserpunktur  

 Istilah Laser adalah singkatan dari Light Amplication by Stimulated Emission 

of Radiation atau penguatan cahaya melalui emisi radiasi yang dirangsang (Cember, 

1983).Ditinjau dari sifatnya, laser dikategorikan menjadi dua jenis yaitu hard laser 

dan soft laser. Hard laser adalah laser yang biasa digunakan untuk senjata perang, 

sedangkan soft laser adalah laser yang biasa digunakan dalam bidang kesehatan 

termasuk akupunktur. Laser yang digunakan dalam bidang akupunktur contohnya 

laser helium-neon yang berkekuatan 10 mW (Sukarto, 1994). 

 Stimulasi menggunakan laser pada titik akupunktur telah dicobakan pada 

berbagai ternak antara lain ayam dan sapi guna meningkatkan produksi telur maupun 

daging (Fatimah, 2010). Teknologi laser juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan reproduksi. Jika stimulasi laser dilakukan pada sasaran titik reproduksi, 

maka diharapkan penampilan reproduksi akan meningkat. Dengan metode laser ini 

biaya produksi akan dapat ditekan dan nilai keuntungan akan meningkat. Titik 

akupunktur sendiri merupakan titik yang dapat memberikan tanggapan terhadap 

berbagai jenis rangsangan.Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan mekanis, 

termis, listrik, magnet, maupun perpaduan dari berbagai rangsangan tersebut, 

misalnya optika. 

 Penyerempakan estrus dengan menggunakan laser dilakukan melalui sebuah 

alat bernama laserpunktur, dilakukan pada titik-titik reproduksi yang meliputi titik 

ovarium (dua buah titik), uterus (dua buah titik), oviduk (tiga buah titik), servik (tiga 

buah titik), dan organ kelamin luar (tiga buah titik). Rangsangan pada titik 

akupunktur tersebut dapat menggertak komponen reproduksi secara spontan dan 

muncul dari dalam tubuh sendiri sebagai produksi internal mencapai level yang 

optimal seperti meningkatnya kadar hormon estrogen (ADIKARA, 1998). Namun 

demikian, (Hastono, Penyerempakan Birahi pada Domba dan Kambing, 2000) 

menambahkan bahwa timbulnya estrus akibat rangsangan laser atau laserpunktur 

pada titik – titik reproduksi tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah timbulnya 
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estrus juga disertai dengan ovulasi atau tidak, kapan waktu yang tepat untuk 

melakukan penyerempakan estrus dengan laserpunktur, apakah pada fase luteal atau 

pada fase folikel. 

 Aplikasi laserpunktur pada organ reproduksi merangsang pengaturan beberapa 

fungsi reproduksi ternak jantan dan betina, pada ternak betina penggunaan teknologi 

ini berguna untuk mengoptimalisasi fungsi organ reproduksi betina seperti ovarium, 

sedangkan pada ternak jantan penggunaan teknologi laserpunktur telah dicoba dan 

diaplikasikan untuk meningkatkan libido dan mengatasi masalah impotensia (Susan, 

2001). 

 Romadhon (2014) menjelaskan bahwa paparan laserpunktur pada titik 

reproduksi juga dapat melalui jalur ionik yaitu induksi sinar laserpuntur yang 

mengenai titik reproduksi akan diubah menajadi sinyal listrik. Sinyal listrik 

menyebabkan depolarisasi membran sel syaraf, kemudian merespon dengan 

terbukanya saluran ion. 

 Akupuntur laser didefinisikan sebagai stimulasi titik akupunktur tradisional 

dengan intensitas rendah, iradiasi laser non-termal.Telah dijelajahi kemanjuran klinis 

dari tingkat diode laser dengan panjang gelombang yang pendek yaitu 670 nm yang 

digunakan untuk merangsang titik akupunktur ST36 Zu San Li dan TH5 Waiguan 

(Lorenzini, Giuliani., Giardino., & Calza., 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian lapang dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang ddilaksanakan pada  bulan Mei s/d 

Juni 2015. Pengujian kandungan bahan kering (BK) pakan dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tanggal 

15 Juni 2015 dengan menguji sampel pakan hijauan (200gr) dan pakan konsentrat 

(200gr). 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan menggunakan komoditi ternak kambing Boer dan 

persilangannya sebanyak 35 ekor yang tidak sedang bunting, meliputi: 

4. 1 ekor kambing pure breed 

5. 19 ekor kambing F1 Boer 

6. 10 ekor kambing F2 Boer, dan 

7. 4 ekor kambing F3 Boer 

 Kambing dibagi kedalam kelompok anestrus post partum(APP) I=  0 – 50, II=  

51 – 100, III= 101 – 150, IV= 151 – 200, dan V= 201 – 250. Kandngan BK pada 

pakan konsentrat sebesar 86,98%, dan pada pakan hijauan (rumput gajah) sebesar 

28,13%). 

 Peralatan yang digunakan antara lain: 
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1. Alat laserpunktur bermuatan 10 mW, berkekuatan 10 Hz. Listrik 220 V. 

2. Penanda kambing (piloks dan spidol marker) 

3. Thermometer 

4. Detektor titik akupunktur 

5. Gunting 

6. Cattle pack 

7. Boot 

8. Tali tambang 

9. Timbangan pakan (sampai dengan 100 kg) 

 

2.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

perlakuan pemaparan laserpunktur untuk gertak estrus dan pengambilan data secara 

purposive sampling. 

 

2.4.  Jalannya Penelitian 

2.4.1. Persiapan 

Memilih kambing sebanyak 38 ekor dengan kriteriasebagai berikut: 

1. Tidak dalam  keadaan bunting 

2. Tidak sedang estrus 

Setelah memilih kambing, dilakukan  identifikasi kambing dengan melihat 

dari recording bookyaitu: galur, umur, BCS (Body Condition Score ), paritas, serta 

tanggal partus(beranak). 

 

2.4.2. Pemaparan Laserpunktur 

Penelitian pertama dilakukan pada tanggal 2 – 30 Mei 2015 kepada 10 ekor 

kambing yang dipapar sebanyak satu kali dalam satu hari selama tiga hari berturut – 

turut, setelah itu dilakukan lagi pemaparan laser pada hari kesebelas setelah 

pemaparanhari pertama, apabila masih belum terjadi estrus. Pada minggu pertama 

dilakukan pemaparan laser pada dua ekor kambing, minggu kedua ditambahkan lagi 

tiga ekor kambing, dan minggu ketiga ditambahkan enam ekor kambing.Penelitian 
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periode kedua dilaksanakan pada tanggal 6 – 22 Juni 2015.Penelitian tahap dua 

diawali dengan identifikasi kambing, diikuti dengan penandaan semua kambing 

dengan menggunakan pilox.Sama dengan penelitian tahap pertama, pemaparan laser 

dilakukan satu kali dalam sehari, tiga hari berturut – turut. Pemaparan laser diberikan 

pada titik – titik reproduksi yang ada di dalam tubuh sebanyak 17 buah titik, 

dilakukan selama 10 detik pada setiap titik sehingga tidak terjadi efek sampan, hanya 

menstimulasi organ-organ tertentu. Deteksi estrus pada kambing dilakukan setiap 

pagi dan sore dengan kambing jantan sebagai detektor.Data yang diamati dari 

penelitian ini adalah persentase ternak yang estrus setelah induksi estrus yang kedua 

(setelah hari ke 11), waktu timbulnya estrus, lama estrus(yaitu lama waktu dari 

muncul-nya estrus sampai dengan berakhirnya estrus), dihitung dengan mengamati 

secara visual tanda-tanda estrus, suhu vulva, warna vulva, dan kuantitas lendir. 

Titik-titik akupunktur yang dipapar dengan laser sebanyak 17 titik. Adikara 

(2002) dalam Herdis (2010) titik-titik yang diberikan perlakuan laser, terdapat1 17 

titik reproduksi, yaitu: 

1. Titik Ming-Meng/estrus (tunggal)  terletak  di daerah dorsal dari  persendian  

vetebrae lumbalII dengan  vetebrae  lumbalIII  (sebagai  general point).  

Rangsangan  pada  titik  ini  akan meningkatkan aktivitas kelenjar hipofisa. 

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

antaraprocessus  transversus dari vetebrae  lumbalI-II-III. Rangsangan pada titik 

ini akan meningkatkan aktivitas  ovarium  dalam  hal  pembentukkan folikel dan 

pembentukan hormon reproduksi 

3. Titik Oviduk (dexter dan sinister)  terletak  di daerah dorsal antara   processus  

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

menghindari sistik ovari dan hipofungsi ovari.  

4. Titik cervix uteri (dexter dan sinister) terletak di daerah ujung atas osteo  ileum. 

Rangsangan pada  titik  ini  akan  mengoptimalkan  serviks uteri  pada  kejadian  

estrus  dimana  akan membuka untuk keluarnya lendir. 

5. Titik Hormonal (tunggal) terletak  di  daerah dorsaldari  persendian  sacro-

coccygea.  Rangsangan pada titik ini akan meningkatkan produksi  hormon  

prostaglandin  dari  dalam  tubuh 
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6. GV-1 satu buah titik  akupunktur  terletak  di atas  vulva  dan  dua  buah  titik  

akupunktur terletak di sisi kiri dan kanan pertengahan vulva. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta lokasi titik akupuntur reproduksi kambing dan domba 

 

 Pengamatan estrus dilakukan dua kali dalam sehari yang dilakukan setiap 

hari, yakni pada pukul 08.00 dan pukul 17.00 dengan memperatikan gejala dan 

kualitas estrus. Kualitas estrus yang diamati antara lain derajat kemerahan, banyak 

lendir, suhu vulva, dan suhu rektal. Metode skoring digunakan untuk mengukur 

kualitas estrus, yakni sebagai beriku: 

 

3.5. Tahapan Penelitian 

a) Tahap Pra-penelitian 

Pada tahap ini dilakukan pencarian komoditi ternak yang akan dipakai, 

indetifikasi ternak dengan mengamati poel, BCS (Body Condition Score), 

Titik estrus 
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serta konsumsi pakan. Kemudian dilanjutkan dengan penandaan ternak 

dengan menggunakan piloks dan spidol. 

b) Tahap Penelitian 

Setelah semua alat dan bahan sekiranya sudah lengkap, penelitian mulai 

dilakukan dengan melakukan pendeteksian titik akupunktur reproduksi 

terlebih dahulu dengan menggunakan alat bernama detektor.Setelah titik – 

titik akupunktur reproduksi ditemukan, segera dipapar dengan menggunakan 

alat bernama laserpunktur selama 10 detik pada setiak titik.Setelah itu, dicatat 

bagaimana respon pada setiap titik ketika dipapar dengan menggunakan 

detektor. 

c) Tahap Koleksi Data 

Setelah penelitian seleseai dilakukan, tahap berikutnya adalah mengoleksi 

data mentah.Data yang diperoleh berasalh dari pengamatan selama praktikum, 

hasil wawancara dengan pegawai kandang, serta dari buku recording ternak. 

 

3.6. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah tingkah laku estrus kambing 

betina, yang menjadi objek penelitian adalah proses estrus. 

1. Persentase estrus 

Persentase estrusadalah perbandingan antara kambing yang estrussetelah 

dilakukan treatment dengan laserpunkur dengan kambing yang tidak estrus. 

2. Waktu timbulnya (onset)estrus 

Waktu timbulnya estrus adalah waktu pertama kali kambing mengalami 

estrus setelah dilakukan treatment dengan laserpunktur. Onset estrus diamati 

dengan cara memperhatikan tingkah laku ternak setelah 12 jam dipapar laser, 

apakah ternak tersebut  menunjukkan tanda – tanda estrus atau tidak. 

3. Lama Estrus 

Lama estrusadalah interval waktu terjadinyaestrus sampai tidak terjadi 

estruskembali. Lama estrus dihitung dengan memperhatikan tanda – tanda 

estrus dari 12 jam setelah pemaparan laser, kemudian ditambah atau dikurangi 

6 jam. Ditambah, jika pada pengamatan estrus berikutnya ternak masih 



37 
 

menunjukkan tanda – tanda estrus.Dikurangi, jika pada pengamatan estrus 

berikutnya ternak sudah tidak menunjukkan tanda – tanda estrus. 

 

3.6. Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.Menurut Subandi 

(2011) metode deskriptif merupakanmetode pengolahan data dengan menyajikan 

fakta secara sistematik yang bertujuan mendapatkan gambaran yang benar mengenai 

subyek yang diteliti. 

Berikut model rumus-rumus data yang dianalisis: 

A. Rumus presentase estrus: 

a = 
𝑏

𝑐
 𝑥 100% 

Keterangan : 

a = presentase estrus 

b = jumlah kambing estrus 

c = jumlah kambing yang diamati  

B. Rumus lama estrus: 

[Lb = pb – tb] 

Keterangan: 

Lb = Lama estrus 

Pb = waktu pertama kali estrus 

Tb = waktu terakhir kali estrus 

C. Rumus onset estrus 

[Ob = pt + pb] 

Keterangan : 

Ob = onset estrus 

Pt = waktu pertama dipapar 

Pb= waktu pertama estrus 

 

3.7. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunkan dalam penelitian meliputi: 
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a. Akupunktur adalah suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik-titik 

tertentu(titik akupunktur) di permukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu 

penyakit. 

b. Laserpunktur adalah pengobatan dengan sinar infra-merah di titik-titik 

akupunktur. 

c. Estrus adalah suatu periode secara psikologis maupun fisiologis pada 

hewanbetina yang bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. 

d. Estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama 

sebagaihormon seksualitas pada wanita (betina), meskipun terdapat jugapada pria 

(jantan). 

e. Progesteron adalah  hormon yang dikeluarkan oleh corpus luteum(massa sel 

yangterbentuk di ovarium) setelah ovulasi. 

f. Hormon adalah  zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang 

dibawadalam darah dan dapat menimbulkan efek fungsional. 

g. Anestrus post partum(APP) adalah masa dimana ternak tidak mengalami estrus 

setelah partus (beranak). 

h. Gertak estrus adalah suatu upaya memunculkan estrusyang dilakukan dengan 

tujuan mendapatkan sekelompok ternak yang mengalamiestrus dalam waktu yang 

bersamaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1. Keadaan umum di lokasi penelitian 

Penlitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang bertempat di Dusun Semanding, Desa Sumber Serkar, 

Kecamatan Dau,, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian berada di ketinggian 505 

mdpl dengan suhu dan kelembaban yang akan disajikan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5. Tabel suhu dan kelembaban pada siang dan malam hari di lokasi penelitian 

 Suhu (
o
C) Kelembaban (

o
C)

 

Siang  28,33  0,47 39,67  0,47 

Malam 23,33  0,47  73,67  0,47 

 

 Hal ini sesuai dengan (Devendra & G. B., 1993) bahwa faktor – faktor 

lingkungan yang perlu diperhatikan dalam memelihara ternak adalah kelembaban 

relatif, temperatur udara, ketinggian tempat, serta kecepatan angin. (Lee, dkk., 1976) 

yang dilaporkan dalam (Karstan, 2006) menyatakan bahwa stress panas dapat 

menaikkan temperatur rektal dan frekuensi pernapasan, sehingga dengan dasar ini 

perlu bagi peternak untuk menjaga temperatur lingkungan. Brody (1956) dalam 

(Williamson & Payne, 1978)menyatakan bahwa apabila temperatur lingkungan naik 

sampai dengan 35
o
 akan terjadi gangguan termoregulasi pada ternak sehingga 



40 
 

menyebabkan kenaikan temperatur rektal dan air minum. Sebaliknya, konsumsi 

makanan dan produktivitasnya menurun.(Anggorodi, 1979) juga menambahkan 

bahwa temperatur sekeliling dapat mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap 

nafsu makan dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu, (Widjaja, 2011) 

menambahan bahwa tingkat kelembaban dari lingkungan mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap rata – rata panas yang hilang dari ternak, terutama pada suhu 

lingkungan yang tinggi. Dalam suhu psikometris hal tersebut memungkinkan 

penggambaran dari rasio kelembaban, derajat kejenuhan, atau kelembaban absolut. 

Kelembaban nisbi suatu wilayah adalah penentu utama bagi tipe ruminansia kecil 

yang sesuai dengan wilayah tersebut. Kambing cenderung untuk hidup lebih baik 

pada iklim yang lebih kering, sedangkan kambing yang dipelihara di wilayah basah 

cenderung lebih mudah mati karena infeksi parasit atau oleh penyakit lain daripada 

yang dipelihara di wilayah kering.  

Akses menuju lokasi penelitian juga tidaklah sulit dimana dapat dijangkau 

baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi jalan di lokasi 

penelitian cukup baik dengan sebagian jalan sudah di-pavingnamun masih ada sisa 

jalan lain yang masih berupa kerikil. Sedangkan kondisi jalan menuju lokasi 

penelitian sangat baik, dimana semua jalan sudah berupa aspal halus. 

 

3.2.  Kondisi ternak yang diamati 

 Perlakuan laserpunktur diberikan kepada 35 ekor kambing betina dari 

berbagai jenis, antara lain: 

- 29 ekor kambing Boer (dan persilangannya) 

- 4 ekor kambing Peranakan Ettawa (dan persilangannya) 

- 2 ekor kambing jenis Saanen (dan persilangannya) 

Hal ini sesuai dengan (Fauzi et al., 2013) dimana ternak kambing yang memiliki 

mutu genetik unggul sangat berpengaruh dalam menghasilkan anak untuk dijadikan 

tetua bagi generasi berikutnya. 

 Kambing yang diteliti diberi pakan berupa hijauan rumput gajah dan 

konsentrat yang berupa complete feed. Hijauan diberikan dua kali dalam sehari pada 

pukul 09.00 dan pukul 15.00 dengan pemberian sebanyak 8% dari bobot badan, 
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sedangkan konsentrat diberikan dua kali dalam sehari dengan pemberian sebanyak 1 

– 1,5% dari bobot badan (kambing betina 800 – 1 kg, kambing jantan 800 – 1,2 kg). 

Hal ini berbeda dengan pendapat (Ginting & Antonius, 2011), dimana ada empat 

kategori pakan yang memiliki potensi sebagai sumber pakan, yaitu 1) tanaman pakan 

ternak (rumput alam maupun rumput introduksi, leguminosa herba dan tanaman 

pohon multi – guna), 2) hasil sisa/samping tanaman pangan, 3) hasil samping industri 

– argo, dan 4) bahan pakan non – konvensional yang belum umum digunakan namun 

memiliki potensi pakan. Pakan konsentrat adalah bahan pakan atau ramuan dari 

berbagai bahan pakan yang mengandung zat gizi (protein, vitamin, dan mineral) dan 

energy dalam konsentrasi yang tinggi dan seimbang per satuan berat atau volume. 

Pemberian pakan konsentrat pada kambing sangat membantu dalam meningkatkan 

produktivitas, hal ini dikarenakan penggunaan pakan dasar saja sering tidak mampu 

mencapai tingkat produktivitas yang tinggi akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan 

nutrisi sesuai kemampuan genetic ternak. Pemberian bahan tambahan pakan (feed 

additive)berupa vitamin AD3E setiap satu bulan sekali, selain itu juga diberikan obat 

cacing setiap tiga bulan sekali. Ginting & Antonius (2011) menambahkan bahwa 

pada kambing Peranakan Ettawa (PE) dapat diberikan mineral blok, urea saka blok, 

dan molase blok yang dilengkapi dengan zat – zat makanan yang dibutuhkan dan 

akhirnya dapat meningkatkan produksi secara optimal. 

 Kambing dipelihara di dalam kandang yang berbentuk umbaran, dengan 

kepadatan kandang 5 – 10 ekor/m
2
, tergantung besarnya kandang. Kandang terbuat 

dari bahan kayu dan bambu, dengan atap yang terbuat dari asbes. Lantai kandang 

dibuat model panggung dengan bahan kayu dan bambu, dengan maksud agar kandang 

terasa seperti habitat aslinya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Shodiq & Abidin, 

2008) dimana pada habitat aslinya kambing hidup di alam bebas. Segala aktivitas 

yang dilakukan tanpa ada kontrol manusaia. Kandang berfungsi selain untuk menjaga 

ternak dari serangan hewan liar, juga berfungsi sebagai tempat mereka tinggal, maka 

dari itu kondisi kandang harus dibuat senyaman mungkin sesuai dengan habitat 

aslinya. 
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3.3.Pengaruh Pemaparan Laserpunktur terhadap Persentase (%) Estrus, Onset 

Estrus (hari), dan Lama Estrus (jam)berdasarkan Waktu Anestrus Post 

Partum yang Berbeda – beda. 

 Pengaruh pemaparan laserpunktur terhadap kualitas estrus akan disajikan 

dalam Tabel 4. sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 6. Persentase (%) estrus, onset estrus (hari), dan lama estrus (jam) pada 

kambing yang estrus 

Kelompok Anestrus Post 

Partum (hari) 

Persentase (%) 

Estrus 

Onset estrus 

(hari) 

Lama Estrus 

(jam) 

APP I 0 – 50 3,4 2,00 0 51,00  6,00 

APP II 51 – 100 31 5,785,67 81,33  73,36 

APP III 101 – 150 17 7,50  5,01 82,6782,54 

APP IV 151 – 200 17 7,20  5,36 54,00  16,97 

APP V 201 – 250 21 7,17  5,31 78,67 57,74 

*n = 35 

 

 Berdasarkan Tabel 4.diatas, persentase (%) estrus yang paling besar adalah 

pada kelompok APP 51 – 100 hari, dan persentase (%) yang paling kecil adalah pada 

kelompok APP 151 – 200 hari dan 201 – 250 hari. Sedangkan waktu  munculnya 

(onset) estrus yang paling cepat adalah pada kelompok APP 0 – 50 hari, dan yang 

paling lama adalah pada kelompok APP 51 – 100 hari. Keadaan estrus yang paling 

lama adalah pada kelompok APP 101 – 150 hari, sedangkan yang paling singkat 

adalah pada kelompok 0 – 50 hari. 

 

3.4. Pengaruh Pemaparan Laserpunktur terhadap Persentase (%) Estrus 

Pada dasarnya, pubertas dapat didefinisikan sebagai umur atau waktu dimana 

organ – organ reproduksi sudah mulai berfungsi. (Feradis, 2010) menyatakan bahwa 
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pubertas pada ternak betina merupakan suatu fase dimana ternak menunjukkan tanda 

– tanda estrus untuk pertama kali, tingkah laku kawin, serta dapat menghasilkan sel 

telur (ovulasi) sebagai akibat dari tingginya kadar hormon estrogen. Dewasa kelamin 

biasanya lebih dulu terjadi daripada dewasa tubuh. Penggunaan teknologi 

laserpunktur bertujuan untuk menaikkan kinerja hormon estrogen sehingga muncul 

estrus yang lebih awal. Setelah ternak dipapar dengan laserpunktur, satu sampai 

sepuluh hari kedepan akan dilihat bagaimana pengaruh dari perlakuan laser terhadap 

pergerakan hormon di dalam tubuh ternak. Dari hasil yang didapat di lapangan, 

keberhasilan pemaparan terhadap timbulnya estrus adalah sebesar 76.32%. Maksud 

dari pernyataan tersebut adalah dari 38 ekor kambing yang diberi perlakuan 

pemaparan laserpunktur, ada 29 ekor yang mengalami estrus. Sedangkan sisanya (ada 

9 ekor) yaitu sebesar 21.68% tidak mengalami estrus. Kambing diberi pakan yang 

sama, yaitu hijauan rumput gajah dan konsentrat (complete feed), ditempatkan pada 

kandang dengan model yang sama yaitu di dalam kandang dengan model umbaran. 

Disebabkan munculnya estrus pada ternak disebabkan oleh meningkatnya hormon 

estrogen sehingga kadar FSH menurun dan LH memuncak disertai dengan 

pembentukan copus luteum. Hal ini sesuai dengan pendapat (Feradis, 2010) dimana 

fungsi dari hormon estrogen adalah menimbulkan tanda – tanda estrus, memperlancar 

peredaran darah, serta perkembangan saluran kelamin. Bila sekresi estrogen mencapai 

ketinggian tertentu, maka sekresi FSH akan menurun dan LH meningkat terus. 

Setelah terjadi ovulasi, kadar estrogen perlahan menurun dan FSH kembali normal 

dan perlahan – lahan meningkat. Persentase (%) estrus disajikan dalam grafik di 

bawah ini: 
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Gambar 7. Grafik persentase (%) ternak estrus dan tidak estrus 

*) Jumlah kambing yang diteliti adalah 35 ekor 

 

 Sedangkan ketidakberhasilan estrus pada ternak disebabkan karena faktor 

umur, kondisi badan (BCS) yang terlalu buruk, masa penyapihan yang terlalu lama 

(menyebabkan lamanya rentang anestrus post partum), serta faktor ketidaktepatan 

dalam menganalisa fase yang sedang dialami ternak karena metode yang dilakukan 

adalah unknown-phase-treatmentyaitu peneliti tidak mengetahui apakah ternak 

sedang dalam fase luteal atau dalam fase folikuler. Seperti yang telah dipaparkan oleh 

(Toelihere, 1981), bahwa bentuk perombakan yang terjadi pada fase proesterus 

ditandai dengan adanya pertumbuhan folikel tersier menjadi folikel de Graaf dimana 

folikel de Graaf berada di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan hormon estrogen. 

Ditambahkan lagi oleh (Gordon, 2003) pada (Hafizuddin, Siregar, & Akmal, 2012) 

bahwa pertumbuhan dan perkembangan folikel merupakan awal mula terjadinya fase 

folikuler yang berlangsung selama 3 – 4 hari. Sedangkan pematangan copus 

luteummerupakan tanda – tanda bahwa ternak sudah mulai memasuki fase 

selanjutnya yaitu fase luteal, dimana fase luteal ini berlangsung selama kurang lebih 

13 hari dengan disertai kenaikan konsentrasi progesteron pada hari ke-6 setelah 

ovulasi. (Pursley, 1995) dalam (Hafizuddin, Siregar, & Akmal, 2012) menyatakan 
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bahwa penyebab regresi dan ovulasi folikel dominan serta inisiasi gelombang folikel 

baru disebabkan oleh penambahan GnRH selama siklus estrus. 

 

3.5. Pengaruh Periode PemaparanLaserpunktur dan Persentase (%) Estrus 

pada Setiap Periode Pemaparan 

 Satu siklus pemaparan terbagi atas dua periode, dimana setiap periode 

dilakukan pada 17 titik akupunktur reproduksi. Satu periode pemaparan berlangsung 

selama 3 hari berturut – turut yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

20.00. Periode pertama pemaparan, treatment diberikan pada 38 ekor kambing, dan 

hari besoknya dilakukan pengecekan estrus oleh teaser. Periode kedua pemaparan 

dilakukan paling cepat sebelas hari pasca pemaparan periode pertama, hal ini 

disebabkan karena dalam waktu kurang lebih tiga belas hari terjadi sebuah proses 

dimana corpus luteummulai tumbuh dan berkembang. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Gordon, 2003) dalam (Hafizuddin, Siregar, & Akmal, 2012) dimana pematangan 

corpus luteummenjadi tanda awal dimulainya fase luteal yang terjadi kurang lebih 

selama 13 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik jumlah kambing estrus pada setiap periode pemaparan 

 

 Menurut (Medan, Watanabe, & Sasaki, 2003) dalam (Siregar T. , 2005), 
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menghasilkan perbedaan pada setiap gelombang yang bisa saja disebabkan oleh 

perbedaan sekresi inhibin dan FSH. Perubahan performasi estrus akan berdampak 

pada keseimbangan hormonal. 

 

3.6. Pengaruh Pemaparan Laserpunktur terhadap Persentase (%) Estrus 

berdasarkan Waktu Anestrus Post Partumyang Berbeda 

 Salah satu hal penting yang mempengaruhi perkembangan ternak kambing 

lokal adalah estrus. Dijelaskan bahwa sistem reproduksi kambing betina pada 

umumnya menampakkan perubahan – perubahan dan memperlihatkan tanda – tanda 

estrus secara teratur yang disebut dengan siklus estrus. Siklus estrus adalah sebuah 

siklus dalam kehidupan ambing betina yang sudah dewasa, dan pada setiap akhir 

siklus terjadi ovulasi (Najamuddin & Ismail, 2006).  

 

 

Gambar 10.Grafik persentase (%) kambing estrus berdasarkan lama waktu 

anestruspost partum (hari) 

 

 Berdasarkan Gambar 10 yang berisi grafik tinggi – rendahnya persentase 

kambing yang estrus setelah dipapar dengan laserpunktur, didapatkan hasil bahwa 

persentase terbesar yaitu jumlah kambing yang estrus pada anestruspost partum hari 

ke 51 – 100 persentase (%) estrus sebesar 31%. Sedangkan persentase (%) terkecil 

yaitu jumlah kambing yang berhasil estrus hanya sebanyak 4 ekor dengan persentase 
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(%) estrus 14%. Hal ini disebabkan karena dalam satu kelompok anestruspost partum 

yang dibuat, jumlah kambing yang estrus berbeda – beda antara lamanya 

anestruspost partum dengan jumlah kambing, maka dari itu persentase  kambing juga 

berbeda. Seperti yang dapat dilihat pada kelompok kambing yang anestruspost 

partum nya 51 -100, ada 4 ekor kambing yang anestruspost partum nya selama 99 

hari.  Hal ini disebabkan karena 2 hal, yang pertama adalah kambing yang mengalami 

anestruspost partum lebih singkat, proses penyapihan anaknya lebih awal daripada 

induk kambing yang mengalami anestruspost partum lebih panjang. Hal ini didukung 

oleh pendapat (Rizar, Pramana, & Ciptadi, 2014), dimana panjang pendeknya masa 

anestruspost partum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengaruh  

sucklingatau menyusui. Aktivitas suckling dapat mengakibatkan periode 

anestrusPOST PARTUM menjadi lebih panjang atau lebih pendek, tergantung kadar 

dari hormone prolaktin, karena selama masa laktasi, regulasi estrus akan terhambat 

oleh hormon prolaktin dan oksitosin. 

  Faktor penyebab yang kedua adalah uterus induk kambing belum mengalami 

involusi dikarenakan siklus hormon masih belum berjalan normal. Hal ini didukung 

oleh pernyataan dari (Hadisutanto, Purwantara, & Darodjah, 2013) bahwa 

penignkatan hormone prostaglandin F2 pada 7 – 23 hari pasca partus dapat 

memberi rangsangan pada myometrium untuk melakukan kontraksi. Proses ini 

disertai dengan proses pelepasan jaringan yang akan berlangsung selama lebih kurang 

15 hari pasca partus dan akan diikuti dengan penyusutan beberapa dari pembuluh 

darah, regresi pada kelenjar uterus, serta penyusutan jumlah dan volume sel uterus. 

Begitu juga ruang di antara karunkula akan diisi dengan sel – sel epitel yang baru 

pada 8 hari stelah partus dan seluruh proses regenerasi akan berlangsung selama 

kurang lebih 4 – 5 minggu. 

 Menurut (Bearden & Fuquay, 1997), involusi uteri merupakan kembalinya 

ukuran serta fungsi uterus menjadi kondisi sedia kala seperti keadaan pada saat 

sebelum mengalami kebuntingan. Proses pelepasan jaringan dimulai sejak 

berakhirnya minggu pertama setelah partus sampai terjadinya involusi uteri secara 

utuh, dimana tanda – tandanya seperti: menyusutnya ukuran corpusdan cornua uteri, 
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kembalinya posisi uterus ke dalam rongga pelvix, konsistensi dan tekanan uterus 

kembali normal, terjadinya degenerasi karunkula yang diikuti dengan 

terregenerasinya jaringan epitel uterus, serta terbebasnya sekvis dari bateri pathogen. 

Pada umumnya involusi uteri terjadi dalam 3 masa, yaitu: kontraksi, pelepasan 

jaringan, dan yang terakhir adalah regenerasi jaringan. 

 Besarnya persentase (%) estrus dihitung dengan cara membagi ternak yang 

estrus dengan semua jumlah ternak yang diamati, kemdudian dikonversi kedalam 

bentuk persen (%). Namun dalam hal ini, persentase (%) estrus dihitung berdasarkan 

kelompok – kelompok umur yang diamati, maka angka jumlah ternak yang diamati 

diganti dengan angka jumlah ternak yang mengalami estrus. Dimana penghitungan 

persentase (%) estrus menurut (Toelihere, 1981) adalah sebagai berikut: 

 

Persentase (%) estrus =  jumlah ternak yang estrus (ekor) 

      Jumlah ternak yang disinkronisasi estrus (ekor) X 100 % 

 Selama mengalami periode anestruspost partum, induk kambing akan 

mengalami ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh tingginya kadar 

prolaktin dan oksitosin yang akan menghambat kerja estrogen. Maka dari itu, sesuai 

dengan yang dipaparkan oleh (Hadisutanto, Purwantara, & Darodjah, 2013), perlu 

adanya penambahan (penyuntikan) hormon PGF2 pada hari ke 7 -23 setelah 

partusguna memperbaiki kerja hormone estrogen. 

 

3.7. Pengaruh Laserpunktur terhadap Onset Estrus(hari) berdasarkan Waktu 

Anestrus Post Partum yang berbeda 

 Pengamatan onset estrus dilakukan dengan cara melihat tingkah laku kambing 

betina dengan menggunakan metode pelacakan dengan bantuan teaser(kambing 

jantan). Setiap satu hari setalah pemaparan, diawali pada pagi hari pukul 07.00 

dilakukan pendeteksian estrus menggunakan pejantan (teaser) F1 Peranakan Ettawa 

yang masih berumur 1,5 tahun. Jika diamati secara visual, performa kambing 

pejantan yang digunakan sebagai teaser cukup baik dengan tingkat libido yang tinggi. 

Pengecekan estrus dimulai dengan memasukkan pejantan ke dalam setiap kambing 
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betina yang diteliti. Apabila betina menunjukkan tanda – tanda estrus seperti ekor 

yang bergerak dengan cepat (flagging), mulai mencari dan mendekati pejantan, serta 

suhu vulva mencapai 38 
o
C, dipastikan kejadian estrus sudah dimulai. Sesuai dengan 

pemaparan dari (Cahyono & Bearden, 1998), dimana fase proestrusberlangsung 

selama 1 hari yakni berawal ketika pejantan mulai mengikuti betina namun betina 

belum mau dinaiki atau dikawini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik banyaknya kambing (ekor) yang estrusberdasarkan 

waktuanestruspost partum 

 

 Grafik di atas menunjukkan rata – rata munculnya estrus pada kambing yang 

sedang mengalami masa anestruspost partum setelah dipapar dengan menggunakan 

laser. Titik tertinggi adalah pada kelompok kambing yang mengalami anestruspost 

partumselama 51 – 100 hari, dengan rata – rata 7.780. Hal ini disebabkan karena 

ternak tidak diberi pakan tambahan guna cadangan energy selama masa kebuntingan. 

Pakan tambahan yang diberikan selama bunting berfungsi untuk menjaga kondisi 

fetus dan memberi energy tambanhan untuk induk. Hal ini sesua dengan pendapat 
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(Miller, 1989) dalam (Sramindyah, Widayati, & Nurilyani, 1997), dimana nutrient 

yang diberikan pada masa kering akan sangat bermanfaat untuk membantu 

pertumbuhan fetus dan juga kesehatan tubuh induk. Pemberian pakan sebelum ternak 

beranak juga berfungsi untuk menentukan lamanya masa oestrus post partum. 

Pengearuh tersebut erat kaitannya dengan pengembalian kondisi tubuh dari 

perombakan energy yang terjadi selama masa laktsi. Setiap 1 Mcal yang hilang akan 

menyebabkan penundaan ovulasi selama 2.75 hari (Engelheardt & Leonard-Marek, 

1995). 

  Titik terrendah pada grafik menunjukkan angka 2.0 (hari) pada kelompok 

ternak anestruspost partum50 – 100 hari, mkasud dari pernyataan ini adalah ternak 

yang mengalami masa anestruspost partum selama 50 – 100 hari mengalami estrus 2 

hari setelah diberikan treatment laserpunktur, hal ini disebabkan ada kaitannya 

dengan lamanya masa penyapihan ternak (induk) kambing dengan anaknya setelah 

partus terlalu panjang, sehingga ternak (induk) akan lebih sulit meregenerasi hormon 

yang hilang setelah partus, dan akan semakin sulit estrus. Hal ini didukung oleh 

pendapat (Rizar, Pramana, & Ciptadi, 2014), dimana panjang pendeknya masa 

anestruspost partum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pengaruh  

sucklingatau menyusui. Antivitas suckling dapat mengakibatkan periode anestruspost 

partum menjadi lebih panjang atau lebih pendek, tergantung kadar dari hormon 

prolaktin, karena selama masa laktasi, regulasi estrus akan terhambat oleh hormon 

prolaktin dan oksitosin. Untuk memperjelas mengenai rata – rata onset estrus yang 

dialami pada ternak yang diteliti, data disajikan pada tabel di bawah sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Rata – rata onset estrus pada kelompok ternak berdasarkan waktu 

anestruspost partum 

Lama anestruspost partum (hari) Rata – rata (hari) 

0 – 50 

51 – 100 

101 – 150 

151 – 200 

201 – 250 

2  0 

7.78  9.05 

7.50  5.01 

7.20  5.36 

7.17  5.31 
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 Pemberian jeda antara pemaparan tahap 1 dan tahap 2 dimaksudkan untuk 

memberikan waktu bagi korpus luteumuntuk tumbuh dan berkembang, sehingga 

diharapkan, pada pemaparan tahap kedua kambing yang masih belum mengalami 

estrus pada tahap pertama akan estrus karena menurut (Gordon, 2003) dalam 

(Hafizuddin, Siregar, & Akmal, 2012) dimana pematangan corpus luteummenjadi 

tanda awal dimulainya fase luteal yang terjadi kurang lebih selama 13 hari.  

 Deteksi estrus yang tepat adalah kunci utama keberhasilan Inseminasi Buatan 

(IB), selanjutnya adalah kecepatan dan pelayanan IB itu sendiri dilaksanakan. Pada 

sapi betina, tanda – tanda estrus nya antara lain: 

- Ternak gelisah 

- Sering berteriak 

- Suka menaiki dan dinaiki sesamanya 

- Vulva: berwarna merah, bila diraba terasa hangat (3 A dalam bahasa Jawa: 

Abang, Abuh, Anget, atau 3 B dalam bahasa Sunda: Beureum, Bareuh, 

Baseuh) 

- Dari vulva keluar lendir yang bening dan tidak berwarna 

- Nafsu makan berkurang 

 

Tabel 8. Tingkat keberhasilan deteksi estrus pada waktu yang berbeda 

Waktu pengamatan estrus Persentase (%) keberhasilan 

Hanya malam  

Hanya subuh 

Subuh dan malam 

Subuh, malam, dan siang 

42 

50 

81 

86 

Sumber: (Feradis, 2010) 

 

 

3.8.  Pengaruh Pemaparan Laserpunktur terhadap Lama Estrus(jam) 

berdasarkan Waktu Anestrus Post Partum yang Berbeda 

Pengamatan lama estrus dilakukan secara visual pada awal onset estrus, 

sampai akhir terjadinya estrus. Pengamatan estrus meliputi pengamatan  tingkah laku, 

kesediaan kambing betina menerima pejantan, pengukuran suhu vulva (
o
C), serta 
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pengukuran suhu rektal (
o
C). Data lama estrus pada kambing yang diberi perlakuan 

laserpunktur disajikan dalam grafik di bawah berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik lama estrus pada kambing yang telah dipapar laser 

Dari grafik diatas, dijelaskan bahwa ada 11 ekor kambing yang mengalami 

estrus selama 42 jam, diikuti oleh 8 ekor kambing yang mengalami estrus selama 8 

jam. Data lama estrus didasarkan pada masa anestruspost partum kambing yang 

berbeda. Kambing dengan lama anestruspost partum0 – 50 hari rata –rata estrusnya 

adalah 51  6  jam, kambing dengan lama anestruspost partum51 – 100 hari rata – 

rata estrusnya adalah 81,33  75,37 jam, kambing dengan lama anestruspost 

partum101 – 150 hari mengalami estrus selama 87  93,09 jam, kambing dengan 

lama anestruspost partum151 – 200 hari mengalami estrus selama 54  16.98  jam, 

dan  kambing dengan lama anestruspost partum201 – 250 harimengalami estrus 

selama 78,67  57,74  jam. Ditemukanya fenomena dengan rata-rata lama estrus 87  

93,09  jam pada kambing dengan kelompok anestruspost partum 101 – 150 hari hasil 

rata-rata yang tinggi didapat dari salah satu kambing dengan postpartum 102 hari 

mengalami estrus yang berkepanjangan yaitu dengan lama estrus 276 jam. Hipotesis 

menyatakan bahwa kambing yang lama estrusnya panjang disebabkan karena folikel 

premier tidak kunjung pecah dan terus membesar sehingga menghasilkanhormon 

esterogen yang berlebih dan lama estrus yang sangat panjang. Menurut (Romano, 

1996) dalam (Hastono, 1997), pada kambing keturunan Nubian penyerentakan estrus 

menggunakan medroxy progesterone acetate lama estrus (30,0  14,9) jam lebih 
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singkat dibandingkan dengan penyerentakan estrus dengan menggunakan flugestone 

acetate yakni (35  14,3) jam. Adanya perbedaan lama estrus pada kambing mungkin 

disebabkan oleh tingginya level FSH sehingga folikel atresi menjadi aktif dan lama 

estrus menjadi lama, biasanya kambing dara akan lebih sering memperlihatkan 

periode estrus yang lebih pendek daripada kambing yang lebih tua, adanya variasi 

sewaktu observasi estrus juga dapat mempengaruhi variasi lama estrus (Toelihere, 

1981). Bangsa, umur, serta musim jugamerupakan faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi lama estrus(Siregar & Armansyah, 2011) menambahkan bahwa level 

FSH yang tinggi akan mengakibatkan transformasi folikel yang tidak aktif menjadi 

folikel fase pertumbuhan dengan poliferasi sel granulose, bertambahnya cairan folikel 

dalam antrum, serta meningkatnya sekresi hormon estrogen.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian perlakuan pemaparan laserpunktur dapat menghasilkan persentase  

(%) estrus (percentage (%) of estrus) tertinggi sebesar 34 % pada kelompok 

kambing APP II, kejadian munculnya estrus (onset of estrus) yang paling 

cepat yaitu 2,00  0 hari pada kelompok kambing APP I, serta lama estrus 

(length of estrus) yang paling ideal yaitu 51,00  6,00 jam  pada kelompok 

kambing APP I. 

2. Pemaparan laserpunktur paling baik dilakukan pada kambing kelompok APP 

II (51 – 100 hari) dikarenakan proses involusi yang sudah selesai sehingga 

kambing siap dikawinkan kembali. 

 

5.2. Saran 
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Penggunaan teknologi laserpunktur sangat disarankan untuk mendapatkan 

lama anestruspost partum yang lebih singkat, sehingga dapat memperpendek kidding 

interval, dengan demikian dapat meningkatkan efisiensi manajemen peternakan 

menjadi lebih baik. Pemberian perlakuan laserpunktur sebaiknya pada 51 – 100 hari 

anestrus post partum. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Lendir yang ada pada vulva saat Gambar 14. Keadaan vulva  

ternak estrus      yang terbuka saat ternak estrus 
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Gambar 15. Tubing untuk 

menembakkan laser Gambar 

16.Pencarian titik akupunktur 

reproduksi dengan menggunakan 

detektor 

Gambar 17. Pemaparan dengan sinar 

laser 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Detektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Travo berkekuatn 10 

Ampere 
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Lampiran 1. Data identitas kambing yang digunakan dalam penelitian 

No Umur 
No. 

Kambing 
Paritas Jenis Post-partum BCS 

1 2 13Y 1 F2 Feb-15 3 

2 2 17Y 1 F3 Apr-15 3.5 

3 2 21Y 1 F2 Jan-15 3 

4 2 19Y 1 F2 Feb-15 4 

5 2 16Y 1 F1 Feb-15 3 

6 2 28N 1 F3 Nov-14 3 

7 2 15Y 1 F2 Nov-14 3.5 

8 2 40V 1 F2 Oct-14 3 

9 2 39V 1 F2 Feb-15 2.5 

10 2 14N 1 F1 Mar-15 2.5 

11 3 12Y 1 F1 Sep-14 3 

12 3 20Y 2 F2 Mar-15 3 

13 3 10N 2 F2 Mar-15 2.5 

14 3 9Y 2 PB Nov-14 3.5 

15 3 32V 2 F1 Dec-14 2.5 

16 3 33V 2 F1 Jan-15 2.5 

17 3 34V 1 F1 Dec-14 2 

18 4 26N 3 F3 Feb-15 2 

19 4 1V 3 F1 Mar-15 2 

20 4 4Y 3 F1 Oct-14 2.5 

21 4 36V 2 F1 Feb-15 2.5 

22 4 7V 2 F1 Oct-14 2.5 

23 4 18N 2 F2 Mar-15 2.5 

24 4 24N 2 F1 Mar-15 2.5 

25 4 5N 2 F2 Feb-15 3 

26 4 2V 2 F1 Sep-14 2.5 

27 5 25N 4 F3 Mar-15 2 

28 5 31V 5 F1 Jun-15 2.5 

29 6 3Y 4 F1 Feb-15 3.5 

30 6 8V 4 F1 Jan-15 2.5 

31 6 27N 5 F1 Oct-14 2.5 

32 6 6N 4 F1 Nov-14 2.5 

33 6 35V 5 F1 Jun-14 2.5 
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34 6 38V 3 F1 Oct-14 3.5 

35 8 37V 5 PB Jun-14 33 

 

 

 

Lampiran 2. Data partus, waktu anestrus post partum (hari), dan waktu 

timbulnyaestrus (hari) setelah dipapar laser 

Partus 
Anestrus Post Partum 

(hari) 
Estrus hari ke- 

- 0 2 

- 0 2 

- 0 2 

5/1/15 40 2 

3/1/15 62 28 

4/1/15 69 2 

3/1/15 80 11 

3/1/15 93 2 

3/1/15 99 3 

3/1/15 99 3 

3/1/15 99 2 

3/1/15 99 3 

2/1/15 100 16 

2/1/15 102 5 

2/1/15 129 10 

2/1/15 129 3 

2/1/15 129 8 

2/1/15 129 3 

1/1/15 159 2 

1/1/15 159 7 

12/1/14 189 7 

11/1/14 192 16 

11/1/14 199 4 

10/1/14 219 10 
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11/1/14 219 3 

10/1/14 230 8 

9/1/14 242 16 

10/1/14 249 2 

10/1/14 249 4 

 


