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ABSTRACT 

 

 Laserpuncture technology is the stimulation 

technique to acupuncture points by using laser as a tool 

that has effect as a stimulator. The research was aimed to 

find out the percentage of estrus, onset estrus and estrus 

length using laserpuncture technology. The material used 

in this study were 38 of female goats which had 2-4 BCS 

and on anestrus postpartum period. Those goats were 

exposed with laserpuncture on the 17 reproduction 

acupoint. The method was experiment using case study 

with one treatment of laserpuncture technology. The data 

was analyzed using descriptive analysis. The result 

showed that the female goats which were exposed to 

laserpuncture technology had a good estrus percentage 

(76%).  The fastest onset estrus was found at first day 

after exposure, while the most ideal estrus was 42 hours. 

The conclusion showed that the female goat with 2.5 

BCS had the high percentage of estrus, ideal time of 
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onset estrus and ideal duration of estrus. The 

improvement of feeding goat management was needed in 

order to increase the performance of estrus especially on 

the hormonal system. 

 

Keyword: Percentage estrus, onset estrus, lenght estrus. 
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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 2015 

sampai dengan 26 Juni 2015 yang dilakukan di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan analisis pakan 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar persentase timbulnya birahi, munculnya 

onset birahi dan lama birahi dengan penggertakan birahi 

menggunakan teknologi laserpunktur, serta untuk 

mengetahui BCS yang baik untuk penerapan gertak 

birahi dengan teknologi laserpunktur. Manfaat penelitian 

ini untuk mengetahui persentase birahi, onset birahi dan 

lama birahi beserta BCS yang ideal untuk penggunaan 

teknologi laserpunktur sebagai alat gertak birahi 

persilangan kambing Boerpada BCS yang berbeda. 

Materi penelitian adalah 38 ekor kambing Boer 

betina dan persilangannya yang belum birahi. Metode 
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yang digunakan studi kasus menggunakan pemaparan 

teknologi laserpunktur pada 17 titik akupunktur 

reproduksi dengan waktu pemaparan 10 detik/titik 

akupunktur. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

adalah persentase birahi merupakan persentasi total 

kambing yang birahi setelah diberi perlakuan 

laserpunktur, onset birahi merupakan jumlah waktu 

(hari) setelah pemaparan laserpunktur hingga munculnya 

tanda-tanda birahi dan lama birahi merupakan total 

waktu (jam) dari awal munculnya tanda-tanda birahi 

hingga hilangnya tanda-tanda birahi. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif dan perhitungan 

rata-rata beserta standart deviasi. Laserpunktur yang 

digunakan bermuatan 10 mW, berkekuatan 10 Hz listrik 

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

berkekuatan rendah dengan panjang gelombang 6328
o 

A 

dan kapasitas sinar 400 jam. Peralatan lainnya adalah 

stabilizer, pilox, termometer digital, tali tambang dan 

detektor titik akupunktur. 

 Hasil penelitian menghasilkan 5 kelompok 

kambing dengan nilai BCS yang berbeda yaitu kelompok 

1= BCS 2; kelompok 2= BCS 2,5; kelompok 3= BCS 3; 

kelompok 4= BCS 3,5; kelompok 5= BCS 4. Persentase 

birahi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan 

adalah 75%, 77,78%, 66,67%, 100% dan 50%. Onset 

birahi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan 

adalah 8,67 ± 7,64 hari, 4,64 ± 3,32 hari, 1,83 ± 1,17 

hari, 4,80 ± 5,76 hari dan 1,00 ± 0 hari. Lama birahi 

untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan adalah 62 

± 6,93 jam, 57 ± 26,7 jam, 99,83 ± 92,79 jam, 67,2 ± 

37,57 jam dan 54 ± 0 jam. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah teknologi 

laserpunktur dapat mempengaruhi gertak birahi dengan 

persentase birahi 76%, rata-rata onset birahi 4,18 hari 

dan rata-rata lama birahi 68,006 jam. Kambing yang baik 

untuk digunakan pemaparan laserpunktur adalah 

kambing dengan BCS 2,5 karena pada kelompok 

kambing ini menghasilkan persentase birahi, onset 

birahi, dan lama birahi yang ideal secara berurutan 

adalah 77,78%; 4,64 ± 3,32 hari dan 57 ± 26,7 hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi laserpunktur merupakan teknologi 

gertak birahi dengan menstimulasi titik-titik akupuntur 

reproduksi sehingga merangsang kambing untuk 

mempercepat timbulnya fase birahi. Teknologi 

laserpunktur ini dilakukan dengan tujuan untuk 

penyerentakan birahi dan memperbaiki sistem 

manajemen reproduksi dari suatu peternakan. Pada 

penelitian yang dilaporkan oleh Bintara (2010), 

penggunaan metode laserpunktur pada titik akupunktur 

dapat menstimulasi birahi dengan tujuan mensinkronisasi 

birahi pada kambing Bligon. Penelitian lain yang 

dilaporkan oleh Herdis (2011) menyebutkan bahwa 

metode laserpunktur dapat digunakan sebagai 

sinkronisasi birahi pada ternak domba Garut betina 

dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi yaitu 

95%. Metode ini dilakukan pada fase luteal yang mampu 

merespon birahi sebesar 100%. Metode laserpunktur 

dapat digunakan sebagai cara peningkatan daya birahi 

domba betina selain metode rangsangan dengan hormon.  

 Body Condition Score (BCS) adalah suatu metode 

penilaian secara subyektif melalui teknik penglihatan 

(inspeksi) dan perabaan (palpasi) untuk menduga 

cadangan lemak tubuh terutama untuk sapi perah pada 
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periode laktasi dan kering (Edmonson et al 1989). 

Penilaian BCS telah diterima sebagai metode yang murah 

dalam pendugaan lemak tubuh dan juga sebagai indikator 

manajemen pakan baik pada peternakan komersial 

maupun penelitian. BCS juga dijadikan sebagai alat 

untuk menjelaskan status nutrisi ternak melalui evaluasi 

cadangan lemak dari hasil metabolisme, pertumbuhan, 

laktasi dan aktivitas. 

 Kurangnya kebutuhan nutrisi pada kambing akan 

berakibat BCS rendah yang akan mengurangi fungsi 

reproduksi dan sekresi LH (Mani, et al., 1996). Lebih 

lanjut menurut Adams, et al. (1994), kekurangan nutrisi 

akan berakibat rendahnya sekresi estradiol. Nutrisi yang 

dikandung pakan ternak telah dikenal sangat 

mempengaruhi aktivitas reproduksi pada ternak tetapi 

tidak diketahui mekanisme interaksi antara aspek nutrisi 

dengan aktivitas reproduksi tersebut. Aspek nutrisi yang 

meliputi energi, protein, mineral dan vitamin dapat 

berpengaruh terhadap reproduksi dan kekurangan nutrisi 

sangat erat kaitannya dengan penampilan reproduksi 

ternak.  

Birahi pada ternak yang dipelihara di lapang 

sering terganggu akibat manajemen pakan pada 

perternakan yang tidak memenuhi standart sehingga 

kebutuhan nutrisi ternak tidak tercukupi atau karena 

faktor lainnya yang dapat mengganggu siklus reproduksi. 

Ada dugaan bahwa paparan laserpunktur pada titik 

reproduksi memberi pengaruh yang positif terhadap 
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birahi pada ternak sehingga dapat membantu 

memperbaiki manajemen reproduksi ternak pada suatu 

peternakan. 

Maka perlu diteliti efek pemaparan teknologi 

laserpunktur pada ternak terhadap persentase birahi, 

onset birahi dan lama birahi dengan BCS yang berbeda. 

Hasil penelitian ini akan membuktikan bahwa pemaparan 

teknologi laserpunktur pada titik reproduksi dapat 

merangsang munculnya birahi sehingga teknologi 

laserpunktur dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyerentakkan birahi dan dapat memperbaiki 

manajemen reproduksi pada suatu peternakan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan 

pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar persentase timbulnya birahi, 

munculnya onset birahi dan lama birahi dengan 

teknologi laserpunktur? 

2. Berapa skor BCS yang baik untuk penerapan 

gertak birahi yang menggunakan teknologi 

laserpunktur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya persentase timbulnya birahi, 

munculnya onset birahi dan lama birahi dengan 

teknologi laserpunktur pada BCS yang berbeda. 

2. Mengetahui BCS yang baik untuk penerapan 

gertak birahi yang menggunakan teknologi 

laserpunktur. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persentase birahi, onset birahi dan 

lama birahi beserta BCS yang ideal untuk 

penggunaan teknologi laserpunktur untuk gertak 

birahi persilangan kambing Boer pada BCS yang 

berbeda. 

2. Sebagai bahan informasi kepada pembaca 

mengenai teknologi laserpunktur terhadap 

persentase birahi, onset birahi dan lama birahi 

birahi kambing Boer dan persilangannya. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Teknologi laserpunktur merupakan teknik yang 

dipakai untuk menstimulasi titik akupuntur reproduksi. 

Menurut Fatimah (2010),  teknologi laser juga dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan reproduksi. 
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Jika stimulasi laser dilakukan pada sasaran titik 

reproduksi maka diharapkan penampilan reproduksi akan 

meningkat.  

 Pada penelitian ini  laserpunktur digunakan 

sebagai gertak birahi pada kambing Boer dan 

peranakannya. Kemudian dihubungkan dengan faktor 

BCS terhadap persentase keberhasilan birahi, onset birahi 

dan lama birahi. Alur mekanisme dari laserpunktur ini 

merupakan pemaparan laser untuk menstimulasi titik 

akupunktur reproduksi yang dapat memberikan sinyal 

pada hipotalamus kemudian sinyal dilanjutkan oleh 

hipotalamus menuju hipofisa anterior untuk mensekresi 

hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Kemudian FSH 

dan LH mengontrol siklus birahi dan merangsang 

tumbuhnya satu atau dua folikel besar yang dapat 

merangsang tumbuhnya folikel-folikel kecil lainnya. 

Pertumbuhan folikel akan menstimulasi sekresi estrogen 

dan terjadilah birahi. Sesuai dengan pernyataan Lindsay, 

dkk (1982), dua jenis hormon yang mengontrol siklus 

birahi yaitu hormon-hormon steroid dari ovarium 

(esterogen dan progesteron) dan hormon protein yaitu 

hormon-hormon gonadotropin dari kelenjar pituitari yaitu 

Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing 

Hormone (LH). 

 BCS merupakan penampakan  manajemen pakan 

dari suatu peternakan. Defisiensi nutrisi akan 

menyebabkan sterilisasi, terganggunya siklus birahi, 

perpanjangan kidding interval, melahirkan dengan bobot 
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badan yang rendah dan lemah, serta produksi susu yang 

rendah (Johnson, 1985). Ketidaktercukupan nutrisi pada 

kambing akan berakibat BCS rendah yang akan 

mengurangi fungsi reproduksi dan sekresi LH. Dalam hal 

ini salah satu kelenjar yang menjadi sasaran adalah 

kelenjar hipofisa anterior yaitu terjadinya hipofungsi 

kelenjar hipofisa tersebut diikuti dengan menurunnya 

sekresi hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH (Mani, 

et al., 1996). Alur kerangka pikir penelitian ini disajikan 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur kerangka pikir 

 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah terknologi 

laserpunktur dapat mempengaruhi persentase birahi onset 

birahi dan lama birahi. 

Laserpunktur 

Metode laserpunktur 

dapat digunakan sebagai 

sinkronisasi estrus pada 

ternak domba Garut 

betina dengan tingkat 

keberhasilan yang 

cukup tinggi yaitu 95% 

(Herdis, 2011). 

Gertak 

birahi 
Ideal 

BCS 
Ketidaktercukupan nutrisi 
pada kambing akan 

berakibat pada BCS 

rendah yang akan 
mengurangi fungsi 

reproduksi dan sekresi LH 

(Mani, et al., 1996) 

Efisien 

reproduksi 

Tepat 

waktu 

Non ideal 

Produktivitas 

meningkat 

Gambar 1. Alur kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan yang 

merupakan hasil persilangan antara kambing Afrika lokal 

tipe kaki panjang dengan kambing yang berasal dari 

India dan Timur dekat. Kambing ini tahan hidup di 

padang penggembalaan yang kering di daerah tropik dan 

sub-tropik yang tidak lembab. Kambing Boer berwarna 

putih dengan bercak-bercak merah dan diberi pakan yang 

baik merupakan pedaging yang istimewa (Mason, 1988). 

Kambing Boer memiliki sifat-sifat untuk 

memproduksi daging lebih dibandingkan dengan bangsa 

kambing lainnya. Karena sifat-sifat tersebut, kambing 

Boer telah berhasil meningkatkan performa produksi 

kambing dari bangsa-bangsa lokal melalui persilangan. 

Beberapa hasil penting yang dapat dicatat meliputi 

terjadinya peningkatan bobot lahir, laju pertambahan 

bobot badan harian (PBBH), bobot sapih, bobot dewasa, 

jarak beranak dan kualitas karkas (Waldron et al., 1997; 

Cameron et al., 2001). Sifat-sifat tersebut merupakan 

sifat utama yang mempengaruhi produksi kambing 

pedaging secara menyeluruh. 

Pada tahun 1920 banyak usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan mutu kambing Boer melalui 

pemuliabiakan terseleksi untuk produksi daging. Pola 
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warna yang disukai adalah kepala dan leher berwarna 

coklat dengan badan serta kaki berwarna putih dan kulit 

berpigmen pada bagian tubuh yang terpapar sebagai 

pelindung dari sengatan matahari. Tanduk menonjol 

dengan baik, telinga lebar dan menggantung. Kambing 

Boer memiliki angka reproduksi tinggi yaitu 7% kembar 

tiga, 50% kembar dua dan menghasilkan susu dan kulit 

yang bermanfaat cukup baik (Davendra dan Burns, 

1994). 

Sifat-sifat reproduksi yang dimiliki oleh kambing 

Boer antara lain memiliki siklus estrus antara 18-21 hari, 

rerata waktu estrus 37,4 jam dan lama bunting sekitar 

148 hari (Greyling, 1990). Estrus pertama setelah 

melahirkan dapat terjadi 20 hari kemudian. Aktivitas 

perkawinan tertinggi tercatat pada bulan April sampai 

dengan Mei saat waktu siang lebih pendek, sedangkan 

aktivitas perkawinan terendah tercatat pada bulan 

Oktober sampai dengan Januari (Greyling and van 

Niekerk, 1986).  

Litter size kambing Boer rerata 2 ekor, 50% 

dalam proses satu kali kelahiran menghasilkan 2 anak, 

10-15% menghasilkan 3 anak (Greyling and van der 

Nest, 2000). Kambing Boer betina mencapai pubertas 

rerata umur 6 bulan sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan perkawinan pada umur tersebut. Apabila 

pertumbuhannya baik pada bobot 32 kg sudah mengalami 

pubertas yaitu pada umur sekitar 4-5 bulan (Lu, 2009). 
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2.2 Body Condition Score (BCS) 

 Penilaian BCS telah diterima sebagai metode 

yang murah dalam pendugaan lemak tubuh yang 

digunakan baik pada peternakan komersial maupun 

penelitian (Otto et al. 1991). BCS juga dijadikan sebagai 

alat untuk menjelaskan status nutrisi ternak melalui 

evaluasi cadangan lemak dari hasil metabolisme, 

pertumbuhan, laktasi dan aktivitas (Wright et al, 1987). 

Penilaian BCS berdasarkan pada pendugaan baik 

secara visual maupun dengan perabaan pada delapan 

bagian tubuh ternak. Bagian tubuh tersebut adalah antara 

bagian processus spinosus, processus spinosus ke 

processus transversus, processus transversus, legok 

lapar, tuber coxae (hooks), antara tuber coxae dan tuber 

ischiadicus (pins), antara tuber coxae kanan dan kiri, dan 

pangkal ekor tuber ischiadicus (Edmonson et al. 1989). 

Pada penelitian terdahulu ketidaktercukupan 

nutrisi pada kambing akan berakibat BCS rendah yang 

akan mengurangi fungsi reproduksi dan sekresi LH 

(Mani, et al., 1996). Lebih lanjut menurut Adams, et al., 

(1994), kekurangan nutrisi akan berakibat rendahnya 

sekresi estradiol. Nutrisi yang dikandung pakan ternak 

telah dikenal sangat mempengaruhi aktivitas reproduksi 

pada ternak tetapi tidak diketahui mekanisme interaksi 

antara aspek nutrisi dengan aktivitas reproduksi tersebut. 

Aspek nutrisi yang meliputi energi, protein, mineral dan 

vitamin dapat  berpengaruh terhadap reproduksi dan 

kekurangan nutrisi sangat erat kaitannya dengan 
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penampilan reproduksi ternak. Menurut Hardjoprajanto 

(1995), kekurangan nutrisi akan menyebabkan fungsi 

semua kelenjar dalam tubuh menurun. Dalam hal ini 

salah satu kelenjar yang menjadi sasaran adalah kelenjar 

hipofisa anterior yaitu terjadinya hipofungsi kelenjar 

hipofisa tersebut diikuti dengan menurunnya sekresi 

hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. 

 

  

2.3 Reproduksi Pada Kambing 

 

2.3.1 Pubertas 

 Pubertas adalah periode pada saat organ 

reproduksi pertama kalinya berfungsi. Pada domba dan 

kambing mencapai umur 6 bulan. Variasi yang cukup 

besar dapat terjadi dalam suatu spesies tertentu, 

tergantung ada keadaan iklim, makanan, hereditas dan 

tingkat pelepasan hormon (Frandson, 1992). Menurut 

Hafez and Hafez (2008), pubertas pertama kali ovulasi 

kira-kira 5-7 bulan pada kambing betina. Kambing betina 

mencapai usia pubertas sekitar 5-6 bulan, namun anak 

yang mendapat nutrisi berupa susu yang baik dapat 

mencapai pubertas lebih awal yaitu sekitar 4 bulan. 

Menurut Tomaszewska, dkk (1991), pubertas pada 

kambing PE sekitar umur 10-12 bulan dengan rata-rata 

berat badan 18,5 kg. 
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2.3.2 Siklus Birahi 

 Ternak-ternak betina menjadi estrus pada waktu 

yang teratur, namun berbeda dari spesies lainnya 

(Frandson, 1992). Interval waktu tersebut mulai dari 

permulaan periode estrus yang pertama sampai ke 

periode estrus yang berikutnya disebut siklus estrus. 

Estrus merupakan fase dimana dalam siklus estrus yang 

ditandai oleh sikap penerimaan hewan betina terhadap 

hewan jantan untuk  aktivitas reproduksi. Pencirian estrus 

disebutkan oleh Davendra dan Burns (1994) melalui 

pengeluaran lendir jernih dan encer selama birahi yang 

membentuk pola kristalisasi seperti pakis dan setelah 

ovulasi serta fase estrus akhir, lendir itu menjadi massa 

putih kental yang mengandung banyak elemen sel 

bertanduk. 

 Faktor yang berpengaruh terhadap siklus birahi 

adalah faktor curah hujan dimana pertumbuhan tanaman 

makanan ternak dapat berpengaruh terhadap estrus dan 

kesuburan hewan, disebutkan oleh Davendra dan Burns 

(1994). Rataan lamanya siklus estrus kambing PE sekitar 

20,25 hari dengan kisaran 7-27 hari dan akan terulang  

kembali kurang lebih pada 19 hari berikutnya bila terjadi 

kegagalan perkawinan yang ditandai ternak tidak menjadi 

bunting. Atabany (2001) dalam laporannya menelusuri 

lama siklus estrus pada kambing Saanen di PT Taurus 

yang terjadi setiap 21,73 hari. Hasil penelitian lain untuk 

siklus estrus pada kambing didapatkan hasil yang 
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beragam, yaitu 19 hari dengan rentang 18-22 hari 

(Sutama, 2002). 

 Periode siklus birahi pada ternak kambing 

berkisar 19-21 hari dibagi atas 4 periode yaitu proestrus, 

estrus atau disebut fase folikuler  (esterogenik/periode 

pertumbuhan folikel), metestrus dan diestrus atau fase 

luteal (progesteron/periode corpus luteum) (Evan and 

Maxwell, 1987). Fase folikuler relatif pendek hanya 3-4 

hari sedangkan fase luteal 14-17 hari dari siklus estrus 

(Evans dan Maxwell, 1987). Lebih lanjut Bearden and 

Fuquay (1984) menjelaskan periode proestrus 

berlangsung 2-3 hari, estrus 30-40 jam, metestrus 2-3 

hari dan diestrus selama 13-15 hari. 

 Hormon yang mengontrol siklus birahi ada 2, 

yaitu hormon-hormon steroid dari ovarium (esterogen 

dan progesteron) dan hormon protein yaitu hormon-

hormon gonadotropin dari kelenjar pituitari yaitu Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone 

(LH) (Lindsay dkk, 1982). Fase folikuler adalah fase 

pertumbuhan folikel yang dikontrol oleh FSH dan LH. 

Pertumbuhan folikel akan menstimulasi sekresi estrogen, 

folikel Graaf mensekresikan estrogen dalam jumlah yang 

besar yang akan menyebabkan feed back negatif pada 

pituitari sehingga FSH dihambat sekresinya. Ketika 

konsentrasi estrogen dalam darah tinggi akan memicu 

pelepasan LH dari pituitari (pre-ovulatory LH surge) 

yang akan menyebabkan rupturnya folikel dan pelepasan 

ovum. Konsentrasi estrogen naik dan mencapai puncak 
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sebelum munculnya estrus. Pre-ovulatory LH surge 

terjadi pada awal estrus. Ovulasi terjadi berkisar 30-36 

jam setelah munculnya estrus (Evans dan Maxwell, 

1987). 

 Pada fase luteal, corpus luteum akan 

mensekresikan progesteron yang berfungsi memelihara 

uterus untuk proses fertilisasi. Konsentrasi progesteron 

mencapai peningkatan setelah kira-kira 6 hari dan akan 

terus meningkat jika terjadi kebuntingan. Jika tidak 

terjadi kebuntingan maka 13-14 hari kemudian corpus 

luteum akan mengecil ukurannya dan terjadi penurunan 

sekresi progesteron (Evans dan Maxwell, 1987). 

 Siklus ini dikontrol secara langsung oleh hormon 

dari ovari dan secara tidak langsung oleh hormon dari 

adenohipofisis dari kelenjar pituitari. Lama estrus 

kambing bervariasi tergantung pada bangsa kambing, 

umur, musim dan pengaruh dari hewan jantan itu sendiri 

(Hafez, 2000). Siklus ini dibagi menjadi beberapa fase 

yaitu: Proestrus, Estrus, Metestrus dan Diestrus. 

a. Proestrus adalah periode pemantapan berupa 

pembesaran folikel, penebalan dinding vagina dan 

peningkatan vaskularitas uterin. 

b. Estrus adalah periode estrus serta saat 

meningginya penerimaan seekor betina terhadap 

pejantan. Pecahnya folikel ovari terjadi  pada 

kebanyakan jenis ternak. 
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c. Metestrus adalah pembentukan korpus luteum 

dimana perubahan-perubahan terjadi pada dinding 

vagina dan uterus. 

d. Diestrus adalah periode tak aktif yang singkat 

sebelum periode proestrus berikutnya selama 

musim kawin pada hewan-hewan poliestrus. 

Hewan poliestrus adalah hewan yang mengalami 

estrus lebih dari 1 kali selama 1 tahun (Hafez, 

2000). 

Parameter reproduksi pada ternak kambing disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Parameter reproduksi pada ternak kambing  

No. 
Parameter 

Reproduksi 
Rataan (Kisaran) 

1 Tipe siklus birahi Polyestrus dan tidak terpengaruh musim 

2 Panjang siklus birahi 20 hari (18 – 24 hari) 

3 Lama birahi 36 jam ( 12 – 48 jam) 

4 
Lonjakan sekresi LH 

(LH Surge) 
3-6 jam setelah onset birahi 

5 Ovulasi 
12 – 24 jam setelah lonjakan LH atau 30 

– 36 jam setelah onset birahi 

6 
Lama waktu kawin 

yang optimal 
24 – 36 jam setelah onset birahi 

7 Lama bunting 150 hari (147 – 155 hari) 

8 
Sumber hormon 

progresteron 
Corpus luteum (CL) 

9 Tipe plasenta Kotiledon 

10 Umur pubertas 6 – 12 bulan  

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2011) 

 

2.3.3 Tanda-Tanda Birahi 

 Tanda-tanda birahi pada kambing adalah gelisah, 

ekor diangkat dan digerakkan ke kiri dan ke kanan, 

berusaha mendekati kambing jantan, mengembik, vulva 

bengkak dan berwarna kemerahan, bila diraba terasa 

hangat serta mengeluarkan cairan yang jernih 

(Sumoprastowo, 1980). Tanda-tanda visual estrus pada 

semua kelompok perlakuan pada awal estrus 
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menunjukkan adanya perubahan warna vagina menjadi 

lebih merah, bengkak, hangat dan berlendir dan diam 

ketika dinaiki oleh pejantan. Pada akhir estrus kondisi 

vagina kering (tidak berlendir), cenderung berwarna 

merah muda dan pucat. Betina yang berada dalam fase 

akhir estrus ini juga menolak ketika didekati oleh 

pejantan. Pada saat estrus kambing menunjukkan gejala-

gejala perubahan tingkah laku, vulva membengkak, 

memerah dan basah serta sering mengibaskan ekornya 

(Ratna, dkk., 2011). 

 

2.3.4 Deteksi Birahi 

 Menurut Karmelita (2012), birahi pada kambing 

dara terjadi pada umur 7-9 bulan sedangkan dewasa 

tubuh pada kambing terjadi pada umur 12 bulan. Setelah 

kambing memasuki dewasa tubuh, kambing betina segera 

dikawinkan. Masa birahi untuk kambing betina 

berlangsung selama 24-28 jam dan akan timbul berselang 

18-21 hari. Pendeteksian birahi menurut CV Peternakan 

Agriranch Karangploso dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

1). Pengamatan visual tanda-tanda birahi 

 Tanda visual pada betina yang birahi seperti 

tampak gelisah (sering ribut), sering mengibas-ngibaskan 

ekor jika dipegang akan diangkat keatas, nafsu makan 

berkurang, vulva nampak membengkak dan berwarna 

merah sera keluar lendir dari vagina berwarna putih agak 

pekat. 
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2). Penggunaan pejantan 

 Cara pendeteksian menggunakan pejantan 

dimulai dari memasukkan pejantan pengusik kedalam 

kandang pendekteksian selanjutnya penjantan akan mulai 

mengendus vagina dan air seni dari ternak betina. 

 Tanda-tanda birahi antara lain betina sering 

berteriak ketika melihat pejantan, betina mendekati 

pejantan dan diam ketika dinaiki pejantan. 

3). Penggunaan alat draminski estrus detector 

 Cara pendeteksian menggunakan alat ini dengan 

memasukkannya kedalam vagina melewati dua cincin 

yang ada pada ujung alat lalu menekan tombol kontrol 

sebanyak 3 kali dan akan terukur angka kekentalan 

lendirnya pada monitor. Tanda-tanda birahi yaitu angka 

kekentalan lendirnya masih berada dibawah 300, lendir 

yang terdapat pada ujung alat belum mengeras. 

 

 

2.4 Laserpunktur Pada Ternak 

Akupunktur di bidang veteriner sudah dikenal di 

negara Cina sejak 3.000 tahun yang lalu. Tujuan 

akupunktur di bidang veteriner adalah untuk 

pemeliharaan kesehatan dan fungsi normal organ tubuh 

ternak. Konsep dasar akupunktur didasarkan teori bahwa 

didalam 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 
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terhubung dengan titik akupunktur tersebut. 

Perangsangan titik-titik akupunktur dapat 

mempergunakan alat berupa jarum, sehingga akupunktur 

sering disebut juga sebagai tusuk jarum (International 

Veterinary Acupuncture Society, 2010). 

Pada tahun 1989 di wilayah bagian selatan 

Taiwan akupunktur menggunakan jarum pertama kali 

dilakukan pada babi infertil (Bioethicus, 2003). 

Teknologi akupunktur merupakan suatu teknik 

melakukan rangsangan secara fisik, termik, kimiawi, 

sound dan elektrik pada titik akupunktur yang terdapat di 

permukaan tubuh makhluk hidup (termasuk hewan) 

untuk mencapai tujuan kesehatan makhluk hidup yang 

bersangkutan. Titik akupunktur tertata secara 

proporsional terletak di seluruh permukaan tubuh yaitu 

didalam kulit, dibawah kulit, bahkan didalam jaringan 

muskulus/otot dimana peta lokasi titik akupunktur telah 

disusun secara teoritis pada hewan kuda, sapi, babi, 

anjing, kucing, kelinci dan beberapa golongan unggas 

seperti angsa, bebek dan ayam.  

Beberapa hasil penelitian nuklir dan biofisika 

mengungkapkan bahwa titik akupunktur dianalogikakan 

sebagai sel-sel aktif yang spesifik, mempunyai jalur 

seluler yang spesifik pula yang menuju ke terminal akhir 

yaitu organ yang terkait/spesifik. Oleh karena itu terdapat 

istilah-istilah yang berkaitan dengan titik akupunktur 

dengan organ terkait, seperti titik reproduksi, titik 

pertumbuhan, titik ketahanan tubuh, titik pernapasan, 
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titik jantung, titik lambung dan titik tonikum/kekuatan 

dan masih banyak lagi dimana semua titik tersebut diatas 

berhubungan dengan organ yang terkait dan telah 

dibuktikan melalui penelitian (Anonymus, 2014). 

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, 1995 

dalam Herdis, 2011). Penggunaan teknologi laserpunktur 

sebagai alat untuk menyerempakkan birahi relatif masih 

rendah efisiensinya, namun demikian perlu dikaji lebih 

lanjut (Setiadi, et al., 1995). 

 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 

peningkatan produksi telur maupun daging (Fatimah, 

2010). Teknologi laser juga dapat digunakan untuk 
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meningkatkan kemampuan reproduksi. Jika stimulasi 

laser dilakukan pada sasaran titik reproduksi maka 

diharapkan penampilan reproduksi akan meningkat. 

Dengan metode laser ini biaya produksi dapat ditekan 

dan nilai keuntungan dapat meningkat (Adikara, 1995 

dalam Herdis, 2011). Percobaan dengan laser untuk 

sinkronisasi estrus telah dilakukan juga pada ternak 

kerbau (Guntoro dan Yasa, 2002) dan ternak kambing 

PE. 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 (Suhariningsih, 1995). 

Substansi yang sering digunakan untuk induksi 

estrus adalah prostaglandin yang merupakan substansi 

sejenis hormon yang dihasilkan oleh hampir seluruh sel 

dan jaringan tubuh. Prostaglandin diduga memainkan 

peran penting dalam pengaturan berbagai proses 

metabolisme seluler (Ensminger, 1974). Penyuntikan 

PGF2α dalam penyerentakan atau induksi estrus 

didasarkan pada fungsi dan mekanisme kerja dalam 

melisis korpus luteum, yaitu berperan dalam 

menginduksi lutiolisis melalui uterus dengan jalan 

menstimulir kontraksi uterus sehingga uterus 

mengeluarkan luteolisin endogen. Selain itu, PGF2α 

bekerja juga sebagai vasokonstriktor yang menyebabkan 

terjadinya hambatan suplai darah kedalam korpus luteum 
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sehingga sel-sel luteal kekurangan darah. Dengan suplai 

darah yang sedikit akan menyebabkan terjadinya regresi 

korpus luteum (Toelihere, 2001). Regresi korpus luteum 

akan menyebabkan penurunan kadar hormon progesteron 

sehingga hambatan terhadap adenohipofisa dalam 

mensekresi FSH dan LH menjadi tidak ada lagi. FSH dan 

LH akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 

folikel de Graaf yang akan menyebabkan meningkatnya 

produksi estrogen sehingga terjadi estrus yang akan 

diikuti terjadinya ovulasi (Toelihere, 2001). 

Perlakuan yang dilakukan untuk penggunaan 

laserpunkutur adalah dilakukan selama 10 detik pada tiap 

titik akupunktur yaitu pada titik ovarium, titik oviduk, 

titik uterus, titik cervik dan titik vagina (Biovet, 2004; 

Bintara, 2010). Laser yang digunakan adalah jenis soft 

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

gelombang λ 632.8 nm dan 5 mW. Kapasitas sinar 400 

jam, kekuatan 50 Hz dan listrik 220 volt.  

Menurut Lin, et al. (2001), beberapa penelitian 

membuktikan bahwa perlakuan akupunktur efektif dapat 

mengatasi masalah reproduksi dan bebas dari efek 

samping. Stimulasi terhadap titik tertentu yang 

berhubungan dengan reproduksi secara signifikan 

mempengaruhi hormon seks seperti luteinizing Hormone 

(LH), Folicle Stimulating Hormon (FSH), estradiol dan 

progesteron dalam plasma. Perlakuan akupunktur 

diketahui dapat menstimulir ovarium dalam proses 

steroidogenesis atau berpengaruh terhadap fungsi 
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reproduksi melalui paracrine dan autocrine pathways. 

Penerapan akupunktur dengan menerapkan sinar laser 

(laserpunktur) sebagai sumber rangsangan dalam bidang 

reproduksi telah diterapkan pada beberapa ternak. 

Menurur Adikara (2001) dalam Herdis (2011), laser yang 

merupakan akronim dari Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation telah dikembangkan 

dalam dunia kesehatan dan kedokteran sejak tiga 

dasawarsa terakhir. Penelitian membuktikan bahwa laser 

berkekuatan rendah yang digunakan untuk laserpunktur 

(5 mW sampai 30 mW) terbukti dapat meningkatkan 

aktifitas jaringan seperti peningkatan hormon dan enzim 

jaringan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan 

laserpunktur dapat memperbaiki sistem vaskuler, 

endokrin dan berbagai sistem tubuh lainnya (Hardjatno, 

2001).  

Umumnya teknologi laserpunktur menggunakan 

laser helium-neon berkekuatan rendah (He-Ne) dan laser 

karbondioksida (CO2). Laser ini termasuk kedalam soft 

laser yang tidak menimbulkan radiasi namun hanya 

memberikan stimulasi). Menurut Susan (2001), 

laserpunktur merupakan metode terapetik dengan 

menggunakan cahaya laser sebagai sumber rangsangan 

pada titik akupunktur. Aplikasi laserpunktur untuk 

sinkronisasi estrus telah dilaporkan pada sapi (Susan, 

2001) dan pada kerbau (Guntoro dan Yasa, 2002). Pada 

ternak jantan perlakuan laserpunktur telah dilaporkan 

dapat meningkatkan libido ternak domba Garut (Herdis, 



25 

 

2010). Melihat besarnya manfaat penerapan sinkronisasi 

estrus dalam meningkatkan efisiensi reproduksi domba 

betina serta mengetahui potensi teknologi laserpunktur 

untuk bidang reproduksi, maka dilakukan penelitian 

pengaruh aplikasi laserpunktur untuk sinkronisasi estrus. 

Tujuan penelitian untuk mengkaji pemanfaatan teknologi 

laserpunktur untuk sinkronisasi estrus induk betina 

domba Garut pada fase reproduksi yang berbeda. Hasil 

penelitian diharapkan dapat manjadi masukan dalam 

mendukung pengembangan teknologi sinkronisasi estrus 

sehingga dapat membantu  mengembangkan potensi 

reproduksi domba Garut betina untuk meningkatkan 

populasi dan produktivitas ternak domba secara aktif 

progresif. 

Teknologi laserpunktur merupakan teknik 

stimulasi pada titik akupunktur dengan menggunakan 

laser sebagai alat yang mempunyai efek sebagai 

stimulator (Adikara, 2001 dalam Herdis, 2011). Aplikasi 

laserpunktur pada organ reproduksi merangsang pen-

gaturan beberapa fungsi reproduksi ternak jantan dan 

betina. Pada ternak betina penggunaan laserpunktur 

diperuntukkan untuk mengoptimalisasi fungsi organ 

reproduksi betina seperti ovarium, sedangkan pada ternak 

jantan penggunaan teknologi laserpunktur telah dicoba 

dan telah di-aplikasikan untuk meningkatkan libido dan 

mengatasi masalah impotensia (Susan, 2001).  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Guntoro 

dan Yasa (2002) tentang aplikasi teknologi laserpunktur 
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untuk gertak birahi pada kerbau. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa teknologi laserpunktur dapat 

memberikan hasil yang efektif dengan respon birahi yang 

cepat dan serempak. Penelitian lainnya dilakukan oleh 

Herdis (2010) tentang aplikasi teknologi laserpunktur 

untuk gertak birahi pada domba Garut. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa teknologi 

laserpunktur pada titik-titik reproduksi dapat 

meningkatkan libido pejantan domba Garut.  

Pemanfaatan teknologi laserpunktur untuk menginduksi 

birahi perlu dilakukan pengkajian dengan melakukan 

induksi laserpunktur pada hewan coba tikus (Rattus 

norvegicus) jantan. Sebelum melakukan induksi pada 

anjing ras jantan sebagai pembuktian mengenai pengaruh 

dan efektivitas dari teknologi laserpunktur. Pemilihan 

hewan coba tikus (Rattus norvegicus) sebagai objek 

kajian dikarenakan umur dewasa kelamin dan lama 

kebuntingan yang tidak lama serta perkawinannya tidak 

tergantung musim. Penggunaan laserpunktur diharapkan 

mampu meningkatkan status fertil pada hewan coba tikus 

(Rattus norvegicus) jantan. Peningkatan jumlah sel leydig 

dan melihat pengaruh viabilitas pada sperma pasca 

induksi laserpunktur menjadi salah satu indikator adanya 

peningkatan fertilitas pada tikus (Rattus norvergius) 

jantan pasca induksi laserpunktur (Kusumawati, 2004).   
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 2015 

sampai dengan 26 Juni 2015. Proses pemaparan 

laserpunktur dan deteksi birahi dilakukan di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya yang bertempat di Desa Sumber 

Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

 

3.2. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kambing Boer betina dan persilangannya 

sebanyak 38 ekor. Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini bisa dilihat pada Lampiran 1, antara lain: 

 Laserpunktur (10 mW berkekuatan 10 Hz 

listrik 220 volt, gas laser Helium Neon (He-

Ne), panjang gelombang 6328
o 

A dan 

kapasitas sinar 400 jam). 

 Stabilizer. 

 Pilox. 

 Thermometer digital.  

 Tali tambang.  

 Detektor titik akupunktur.  

. 
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3.3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus 

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap obyek 

atau sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, utuh 

dan mendalam (Creswell, 2007). Perlakuan pemaparan 

laserpunktur pada 38 persilangan kambing Boer betina 

dan persilangannya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 

dilakukan pemaparan laser 10 detik/titik akupunktur 

reproduksi selama 3 hari berturut-turut kemudian 

dilakukan pengecekan mulai dari pemparan hari ke 2. 

Apabila sudah muncul birahi dilakukan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan 

hasilnya. Jika kambing belum birahi hingga hari ke 11 

maka akan dilakukan pemaparan tahap 2 dengan 

perlakuan yang sama. 

 

 

3.4. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan kambing: 

a. 38 ekor kambing Boer betina dan 

persilangannya diidentifikasi mulai dari umur, 

BCS, paritas dan breed. Data yang didapat 

kambing dengan BCS 2-4, paritas 1-5 dan 

berbagai macam breed yaitu pure breed, F1, 

F2 dan F3. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian identitas secara acak dengan 

nomor 1-38. Pengambilan data BCS 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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menggunakan metode menurut Villaquiran, et 

al. (2004). Bagian pertama area tubuh yang 

dirasakan, diraba dan ditekan adalah bagian 

Lumbal Vertebrae yang merupakan daerah di 

belakang tulang rusuk. Penilaian pada area ini 

berdasarkan pada jumlah timbunan lemak dan 

ketebalan otot pada Prosessus Tranversus dan 

Prosesus Spinous. Bagian kedua area tubuh 

yang dirasakan adalah lemak yang menutupi 

sternum. Penilaian pada area ini berdasarkan 

tebal lemak yang menjepit daerah sternum. 

Bagian ketiga area tubuh yang dirasakan 

adalah tulang rusuk yang terlihat dan lemak 

yang menutupi bagian interkostal pada tulang 

rusuk. 

b. Kondisi semua kambing dalam keadaan tidak 

birahi. Pengecekan dilakukan dari keadaan 

visual pada setiap kambing dan wawancara 

kepada karyawan peternakan. 

2. Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi dua tahap 

yaitu:  

a. Pemaparan pada 10 ekor kambing betina 

dilakukan tanggal 2-30 Mei 2015. Kambing 

dipapar dengan laser pada hari ke 1, 2, dan 3 

kemudian mulai pengecekan birahi pada hari 

kedua hingga hari ke 11. Apabila sampai hari 

ke 11 belum terjadi munculnya birahi maka 

akan diulang pemaparan tahap 2 yang 
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dilakukan pada hari 11,12 dan 13 dengan 

perlakuan yang sama.  

b. Pemaparan pada 28 ekor kambing betina 

dilakukan tanggal 9-22 Juni 2015. Kambing 

dipapar dengan laser pada hari ke 1, 2 dan 3 

kemudian mulai pengecekan birahi pada hari 

kedua hingga hari ke 11. Apabila sampai hari 

ke 11 belum terjadi munculnya birahi maka 

akan diulang pemaparan tahap 2 yang 

dilakukan pada hari 11, 12 dan 13 dengan 

perlakuan yang sama. Tata cara pemaparan 

laserpunktur dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Pada 38 ekor kambing diberi perlakuan 

laserpunktur yang sama yaitu pemaparan pada 17 titik 

reproduksi dengan lama waktu 10 detik untuk setiap titik. 

Pemaparan dilakukan satu kali dalam sehari selama 3 

hari. Apabila kambing belum birahi dalam kurung waktu 

minimal 11 hari setelah pemaparan hari pertama maka 

harus dilakukan pemaparan lagi sebanyak 3 kali pada 

hari ke 11, 12 dan 13. Metode pemaparan dilakukan 

dengan pendeteksian titik akupuntur dengan detektor 

akupuntur. Setelah menemukan titik akupuntur, maka 

langsung dilakukan pemaparan laser dengan tujuan 

supaya keakuratan papar laser lebih tinggi sehingga 

keberhasilan birahi meningkat. Pedoman 17 titik 

akupunktur reproduksi diambil dari Adikara (2002) 

dalam Herdis (2010) sebagai berikut: 



31 

 

a. Titik Ming-Meng/estrus (tunggal) terletak di 

daerah dorsal dari persendian vetebrae lumbal 

II dengan vetebrae lumbal III (sebagai general 

point). Rangsangan pada titik ini akan 

meningkatkan aktivitas kelenjar hypofisa. 

b. Titik Shen Yu /Ovarium (dexter dan sinister) 

terletak di daerah dorsal antara processus 

transversus dari vetebrae lumbal I-II-III. 

Rangsangan pada titik ini akan meningkatkan 

aktivitas ovarium dalam hal pembentukan 

folikel dan pembentukan hormon reproduksi. 

c. Titik Ovidu (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.  

d. Titik cervik uteri (dexter dan sinister) terletak 

di daerah ujung atas osteo ileum. Rangsangan 

pada titik ini akan mengoptimalkan servik 

uteri pada kejadian estrus dimana akan 

membuka keluarnya lendir birahi.  

e. Titik hormonal (tunggal) terletak di daerah 

dorsal dari persendian sacro-coccygea. 

Rangsangan pada titik ini akan meningkatkan 

produksi hormon prostaglandin dari dalam 

tubuh 

f. GV-1 satu buah titik akupunktur terletak 

diatas vulva dan dua buah titik akupunktur 
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terletak di sisi kiri dan kanan pertengahan 

vulva. 

Gambar titik-titik akupunktur disajikan pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1). Titik ovarium 

2). Titik oviduct 

3). Titik tanduk uterus 

4). Titik body uterus 

5). Titik servix 

6). Titik vulva 

7). Titik vagina 

Gambar 2. Titik akupunktur reproduksi 

(Sumber: Manual Guide CV. Biovet, 2004) 
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8). Titik vagina 

9). Titik vagina (pada labia mayor kanan dan kiri) 

3. Pendeteksian birahi dilakukan setiap hari yaitu 

pada pagi hari sebelum mulai pemaparan laser 

sekitar jam 08.00 WIB dan pada sore hari jam 

16.30 WIB dengan cara mengeluarkan pejantan 

dari kandang menggunakan tali tambang 

kemudian menggiring pejantan pada kandang 

betina dan memasukkannya. Apabila ada betina 

yang mendekati pejantan dengan mengibaskan 

ekor maka dapat diestimasi kambing betina 

tersebut birahi. Pendeteksian selanjutnya dengan 

cara mengidentifikasi bagian vulva dan rektal 

untuk memastikan kambing tersebut birahi. 

Pendeteksian vulva dan rektal mencakup warna 

vulva, lendir yang keluar dari vulva dan suhu 

pada vulva dan rektal menggunakan termometer 

digital. 

 

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Persentase birahi 

Persentase birahi adalah jumlah kambing yang 

birahi setelah dilakukan pemaparan laserpunkur 

dengan perbandingan kambing yang tidak estrus.  

b. Onset birahi 
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Onset birahi adalah waktu pertama kali kambing 

memunculkan tanda-tanda birahi yang dihitung 

setelah hari pertama perlakuan pemaparan laser 

hingga munculnya tanda-tanda birahi. 

Pengamatan birahi yang dilakukan 2 kali dalam 

sehari yaitu pada pagi hari jam 08.00 WIB dan 

sore hari pukul 16.30 WIB. 

3. Lama birahi  

Lama birahi adalah interval waktu birahi kambing 

saat munculnya tanda-tanda birahi/onset birahi 

sampai hilangnya tanda-tanda birahi. Terhitung 

mulai dari onset birahi sampai hilangnya tanda-

tanda birahi kemudian total waktu dikurangi 6 

jam karena diperkirakan pecahnya folikel dan 

pelepasan hormon estrogen terjadi pada 6 jam 

sebelum dilakukannya pendeteksian birahi 

(Frandson, 1992).  

 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis 

secara deskriptif. Menurut Subandi (2011), analisis 

deskriptif adalah menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik yang bertujuan mendapatkan gambaran 

yang benar mengenai subyek yang diteliti. Persentase 

birahi dan onset birahi dihitung menggunakan rumus, 

sedangkan untuk mendapat persentase dan onset birahi 

dihitung beserta rata-ratanya sebagai berikut: 
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a. Rumus persentase birahi: 

P = 
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan :  

P = persentase birahi (%) 

f  = jumlah kambing birahi 

N  = jumlah kambing yang diamati  

Sumber: Supranto, (2002) 

b. Rumus onset birahi: 

OB = a - 1 

Keterangan:  

OB = onset birahi  

a = total waktu kambing muncul birahi dari 

awal pemaparan 

 Kemudian dilanjutkan dengan rumus rata-rata dan 

standar deviasi untuk mengetahui rata-rata dan standar 

deviasi untuk setiap BCS sebagai berikut: 

c. Rumus rata-rata: 

 

 

Keterangan : 

 = rata-rata variabel yang dihitung 

xi = nilai sampel ke-i (kambing) 

n = jumlah sampel (kambing) 

Sumber: Supranto, (2002) 
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d. Rumus standart deviasi: 

 

  

Sumber: Supranto, (2002) 

 

 

3.7. Batasan Istilah  
a. Akupunktur : salah satu metode yang 

digunakan untuk mengobati, 

mencegah dan menjaga 

kesehatan yang dilakukan 

pada manusia dan hewan. 

b. BCS (1-5) : skor untuk menilai performa 

kambing baik produksi 

maupun reproduksinya. 

c. Birahi : salah satu fase dari siklus 

estrus. Pada kondisi ini betina 

yang mengalami fase ini telah 

matang dan siap dikawinkan. 

d. Lama birahi : waktu yang terhitung dari 

munculnya tanda-tanda birahi 

hingga hilangnya tanda-tanda 

birahi. 

e. Laserpunktur : alat untuk melakukan 

akupunkur menggunakan 

teknologi laser yang 

disesuaikan dengan tekanan 

akupunktur. 



37 

 

f. Onset : waktu awal munculnya tanda-

tanda birahi. 

 

g. Pemaparan : perlakuan tekanan pada titik 

tertentu pada bagian tubuh, 

biasanya dilakukan sedalam 4 

sampai 5 cm.  

 

h. Persentase 

birahi 

: jumlah persentase kambing 

yang birahi pada suatu 

populasi setelah dilakukan 

pemaparan laserpunktur. 

 

i. Titik hormonal : titik akupunktur yang terletak 

di daerah dorsal dari 

persendian sacro-coccygea. 

j. Titik Ming 

Meng 

 

: 

titik akupuntur yang terletak 

di bagian daerah dorsal dari 

persendian vetebrae lumbal II 

dengan vetebrae lumbal III. 

k. Titik oviduk : titik akupunktur yang terletak 

di daerah dorsal antara 

processus transversus dari 

vetebrae lumbal III-IV-V-VI. 

l. Titik servik uteri : titik akupunktur yang terletak 

di daerah ujung atas osteo 

ileum. 

 

m. Titik Shen yu : salah satu titik yang terletak 

di daerah dorsal antara 
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processus transversus dari 

vetebrae lumbal I-II-III.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Penggunaan Teknologi Lasepunktur 

 Penelitian terdahulu melaporkan bahwa perlakuan 

akupunktur efektif dapat mengatasi masalah reproduksi 

dan bebas dari efek samping. Pada penelitian yang 

dilakukan laserpunktur efektif mengatasi masalah 

reproduksi dan dapat mempersingkat munculnya fase 

proestrus pada ternak. Menurut Lin et al. (2001), 

stimulasi terhadap titik tertentu yang berhubungan 

dengan reproduksi secara signifikan mempengaruhi 

hormon seks seperti Luteinizing Hormone (LH), Folicle 

Stimulating Hormon (FSH), estradiol dan progesteron 

dalam plasma, sehingga diperkirakan titik-titik 

akupunktur reproduksi yang dipapar laser dapat 

menstimulasi rangsangan terhadap hipofisa anterior 

untuk mengeluarkan hormon gonadotropin yaitu FSH 

dan mempersingkat munculnya proestrus. Penggunaan 

teknologi laserpunktur untuk menggertak birahi dan 

mensinkronisasikan birahi sangat efektif dengan 

keberhasilan yang tinggi. Penelitian stimulasi birahi 

kambing betina dengan teknologi laserpunktur untuk 

meningkatkan daya reproduksi kambing telah beberapa 

kali dilakukan. Bintara (2010) menyatakan bahwa 

penggunaan metode laserpunktur pada titik akupunktur 

dapat menstimulasi birahi dan dapat mensinkronisasi 
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estrus pada kambing Bligon. Herdis (2011) menyatakan 

bahwa metode laserpunktur dapat digunakan sebagai 

sinkronisasi estrus pada ternak domba Garut betina 

dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (95%). 

Laser yang digunakan dalam penelitian ini 

laserpunktur bertegangan rendah yang bermuatan 10 

mW, berkekuatan 10 Hz, listrik 220 volt, gas laser 

Helium Neon (He-Ne) dengan panjang gelombang 632,8
 

nm dan kapasitas sinar 400 jam dengan perlakuan 

pemaparan 10 detik untuk setiap titik akupunktur dengan 

interval waktu 24 jam pada hari ke 1, 2 dan 3. Perlakuan 

pemaparan 10 detik dilakukan karena pada penelitian ini 

mencari efisiensi waktu dengan waktu pemaparan yang 

paling cepat tetapi memiliki keberhasilan yang tinggi. 

Perlakuan pemaparan selama 10 detik sudah dilakukan 

pada penelitian Bintara (2010) yang menyatakan 

stimulasi laser dilakukan selama 10 detik pada tiap-tiap 

titik akupunktur reproduksi. Pengecekan birahi dilakukan 

hingga hari ke 11. Apabila belum birahi hingga hari ke 

11 maka dilakukan perulangan pemaparan laser pada hari 

ke 11, 12 dan 13 didasarkan pada diregresi korpus 

luteum. Wurlina (2005) menyatakan bahwa penyuntikan 

hormon prostaglandin F2 dapat diulang pada hari ke 11 

karena korpus luteum akan berfungsi kembali sehingga 

akan diregresi dan diikuti dengan timbulnya birahi. 

Perlakuan pemaparan laser dilakukan pada 

kambing Boer yang memiliki BCS 2-4. Penggunaan 

teknologi laserpunktur ini cukup sulit karena pengguna 
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memerlukan keahlian khusus dan harus terbiasa terhadap 

letak-letak titik akupunktur, karena keberhasilan 

pemaparan laserpunktur selain dipengaruhi oleh faktor 

BCS juga dipengaruhi oleh faktor tenaga ahli untuk 

meningkatkan keberhasilan gertak birahi. Selain keahlian 

pengguna laser, pada BCS 2-4 mempunyai tingkat 

kesulitan tersendiri karena ketebalan lemak dan otot yang 

berbeda dapat mempengaruhi pemaparan laser. Biasanya 

pada BCS 2 sulit menemukan titik dengan detektor 

akupunktur karena performa kambing yang buruk 

menyebabkan letak titik akupunktur biasanya tidak sesuai 

dengan kambing pada BCS 2,5-4. 

 

 

4.2 Body Condition Score (BCS) 

Pengambilan BCS menggunakan pedoman 

Villaquiran, et al. (2004) yaitu bagian pertama area tubuh 

yang dirasakan adalah bagian Lumbal Vertebrae yang 

merupakan daerah di belakang tulang rusuk. Penilaian 

pada area ini berdasarkan pada jumlah timbunan lemak 

dan ketebalan otot pada Prosessus Tranversus dan 

Prosesus Spinous. Bagian kedua area tubuh yang 

dirasakan adalah lemak yang menutupi sternum. 

Penilaian pada area ini berdasarkan tebal lemak yang 

menjepit daerah sternum. Bagian ketiga area tubuh yang 

dirasakan adalah tulang rusuk yang terlihat dan lemak 

yang menutupi bagian interkostal pada tulang rusuk. 
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Skoring yang dilakukan pada kambing 

menggunakan BCS mulai 1,0 – 5,0 dengan 0,5 bertahap. 

Kambing dengan skor BCS 1,0 memiliki tubuh yang 

kurus dan tidak mempunyai cadangan lemak, sementara 

itu kambing yang mempunyai skor BCS 5,0 merupakan 

kambing yang terlalu gemuk. Umumnya kambing 

mempunyai BCS 2,5-4,0. Edmonson et al. (1989) 

membuat diagram BCS menggunakan skala 1-5. Nilai 1 

mempunyai arti tubuh sapi sangat kurus, nilai 2 

mempunyai arti kurus, nilai 3 mempunyai nilai sedang, 

nilai 4 berarti gemuk dan nilai 5 mempunyai arti sangat 

gemuk. Diantara nilai-nilai utama itu terdapat nilai 0.25; 

0,5; 0,75 untuk menggambarkan nilai yang berada 

diantaranya. Contoh kambing dengan BCS 1-5 dapat 

dilihat pada Lampiran 3 Diperoleh jumlah kambing 

dengan BCS 2 sebanyak 4 ekor, kambing dengan BCS 

2,5 sebanyak 18 ekor, kambing dengan BCS 3 sebanyak 

9 ekor, kambing dengan BCS 3,5 sebanyak 5 ekor dan 

kambing dengan BCS 4 sebanyak 2 ekor. Data 

pengamatan persentase birahi, onset birahi dan lama 

birahi disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata persentase, onset dan lama birahi pada 

kambing dengan permaparan laserpunktur pada 

38 ekor kambing Boer 

BCS (n) 
Persentase 

birahi (%) 

Onset 

birahi 

(Hari) 

Lama birahi 

(Jam) 

2 2 75,00 8,67 ± 7,64 62,00 ± 6,93 

2,5 18 77,78 4,64 ± 3,32 57,00 ± 26,70 

3 9 66,67 1,83 ± 1,17 99,83 ± 92,79 

3,5 5 100 4,80 ± 5,76 67,20 ± 37,57 

4 2 50 1,00 ± 0 54,00 ± 0 

Rata-rata 73,89 4,18 68,006 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kambing dengan 

BCS 2,5 mendapatkan nilai persentase birahi yang ideal 

yaitu 77,78%, rata-rata onset birahi 4,64 ± 3,32 hari dan 

rata-rata lama birahi 57,00 ± 26,70 jam. Hasil 

pengamatan setiap variabel pada kambing dengan BCS 

2,5 menunjukkan angka yang mendekati ideal dengan 

persentase birahi yang baik. Kambing yang memiliki 

BCS 3,5 menunjukkan nilai persentase birahi 100% 

tetapi kambing dengan BCS 2,5 menunjukkan rata-rata 

onset birahi dan rata-rata lama birahi yang lebih baik dan 

ideal. Onset birahi paling cepat ditunjukkan oleh 

kambing dengan BCS 4, tetapi apabila kambing terlalu 

cepat birahi juga tidak baik untuk manajemen reproduksi 

ternak, karena onset birahi yang ideal akan lebih 

mempermudah manajemen reproduksi untuk kesiapan 
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pejantan dan organ reproduksi betina itu sendiri. Menurut 

Badan Litbang Pertanian (2011), rataan lama birahi yang 

ideal adalah 36 jam. Hasil lama birahi yang baik 

diperoleh pada kambing dengan BCS 4 yaitu 54,00 ± 0 

jam, tetapi kambing dengan BCS 2,5 memiliki persentase 

birahi dan rata-rata onset birahi lebih baik dan ideal. 

Tabel 2 menunjukkan pada setiap BCS 

mempunyai persentase birahi, onset birahi dan lama 

birahi yang beragam. Hal ini disebabkan reproduksi pada 

ternak berpengaruh dari BCS yang merupakan visualisasi 

dari manajemen pakan suatu peternakan. Bila manajemen 

pakan baik nutrisi ternak akan tercukupi dan tidak 

mengganggu siklus birahi akibat kurangnya nutrisi yang 

dibutuhkan ternak. Penelitian yang dilakukan Rattray, et 

al. (1980) menunjukkan adanya keterkaitan antara 

kualitas pakan dengan kondisi tubuh kambing. Kambing 

dengan BCS 3 mempunyai kondisi tubuh ideal 

disebabkan kambing mendapatkan pakan dengan kualitas 

dan kuantitas baik, sedangkan kambing dengan BCS 2 

memiliki kondisi tubuh yang kurus disebabkan pakan 

yang kurang baik. 

Ketidaktercukupan nutrisi pada kambing akan 

berakibat pada BCS rendah yang akan mengurangi fungsi 

reproduksi dan sekresi LH (Mani, et al., 1996). Lebih 

lanjut menurut Adams, et al. (1994), kekurangan nutrisi 

akan berakibat rendahnya sekresi estradiol. Nutrisi yang 

dikandung pakan ternak telah dikenal sangat 

mempengaruhi aktivitas reproduksi pada ternak tetapi 
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tidak diketahui mekanisme interaksi antara aspek nutrisi 

dengan aktivitas reproduksi tersebut. Aspek nutrisi yang 

meliputi energi, protein, mineral dan vitamin dapat  

berpengaruh terhadap reproduksi dan kekurangan nutrisi 

sangat erat kaitannya dengan penampilan reproduksi 

ternak. Menurut Hardjopranjoto (1995), kekurangan 

nutrisi akan menyebabkan fungsi semua kelenjar dalam 

tubuh menurun. Dalam hal ini salah satu kelenjar yang 

menjadi sasaran adalah kelenjar hipofisa anterior yaitu 

terjadinya hipofungsi kelenjar hipofisa tersebut yang 

diikuti dengan menurunnya sekresi hormon gonadotropin 

yaitu FSH dan LH.  

Perhitungan konsumsi pakan disajikan pada 

Lampiran 4. Kemudian dilakukan uji laboratorium untuk 

mengetahui apakah kandungan BK dalam pakan hijauan 

dan konsentrat sudah mencukupi kebutuhan ternak atau 

belum. Perhitungan konsumsi BK kambing disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Perhitungan konsumsi BK pada sampel 15 ekor 

kambing betina Boer dan persilanganya 

Pakan 
Kandungan 

BK (%) 

Konsumsi 

Pakan 

(g/ekor/hari) 

Total 

(g/ekor/hari) 

Konsentrat 86,98 629,00 547,10 

Hijauan 28,13 1782,66 501,46 

Total 1048,57 
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Tabel 3 menjelaskan bahwa kandungan BK 

konsentrat 86,98% sedangkan BK hijauan 28,13%. Jika 

BK dari konsentrat 86,98% maka konsumsi BK dari 

konsentrat 547,1 g/ekor/hari, jika konsumsi BK dari 

hijauan 28,13% maka konsumsi BK dari hijauan sebesar 

501,46 g/ekor/hari. Jadi total konsumsi BK adalah 

1048,57 g/ekor/hari. Menurut NRC (1981), kebutuhan 

BK untuk ternak kambing berkisar 2,5-4,3% dari berat 

tubuh. Jika rata-rata bobot kambing pada Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar berkisar 45-55 kg, maka 

kebutuhan BK untuk ternak 1935 – 2365 g/ekor/hari. 

Hasil uji laboratorium jika dibandingkan dengan 

kebutuhan BK jauh dibawah standar NRC (1981). 

Menurut Bearden dan Fuquay (1984), kekurangan protein 

dalam ransum sering bersamaan dengan kekurangan 

karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. 

Kekurangan protein dapat menyebabkan timbulnya estrus 

yang lemah, estrus tenang, anestrus, kawin berulang 

(repeat breeder), kematian embrio dini, absorbsi embrio 

yang mati oleh dinding uterus dan kelahiran prematur. 

Kekurangan sumber energi pada hewan yang masih muda 

dapat menghambat timbulnya pubertas, sedangkan pada 

ternak dewasa dapat menekan estrus, estrus tenang (silent 

estrus) dan hambatan ovulasi. Pembatasan energi 

berakibat rendahnya frekuensi dan sekresi LH dan 

menyebabkan penurunan frekuensi hormon pelepas LH 

yaitu Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH) 

(Rasad, 2006). Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan 
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hambatan sekresi LH sebagai akibat dari penurunan 

sekresi hormon pelepas LH (LH-RH) dari hipothalamus 

(Rasad, 2006). 

 

 

4.3 Pengaruh BCS Terhadap Persentase Birahi 

 Deteksi birahi dilakukan pada pagi jam 08.00 

WIB dan sore hari jam 16.30 WIB dengan melihat tanda-

tanda gejala berahi seperti pembengkakan dan kemerahan 

vulva, adanya lendir transparan pada vagina, perubahan 

tingkah laku (urinasi yang berlebihan, mengembik terus-

menerus, gelisah dan mengangkat ekor) dan mau dinaiki 

pejantan. Pengamatan birahi dilakukan setiap hari mulai 

hari pertama setelah pemaparan laser. Hasil pengamatan 

persentase birahi pada 38 ekor kambing betina Boer dan 

persilangannya disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tabel persentase birahi pada kelompok BCS 

yang berbeda 

No. BCS Populasi 
Total 

birahi 

Persentase 

(%) 

1 2 4 3 75  

2 2,5 18 14 77,78  

3 3 9 6 66,67  

4 3,5 5 5 100  

5 4 2 1 50  

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 38 ekor 

kambing betina yang diberi pemaparan laserpunktur 
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dengan perlakuan yang sama ada 29 ekor kambing yang 

berhasil birahi (lihat Gambar 3). Pada kambing dengan 

BCS 2 dari total populasi 4 ekor terdapat 3 ekor yang 

birahi. Pada kambing dengan BCS 2,5 dari total populasi 

18 ekor terdapat 14 ekor yang birahi. Pada kambing 

dengan BCS 3 dari total populasi 8 ekor terdapat 6 ekor 

yang birahi. Pada kambing dengan BCS 3,5 dari total 

populasi 5 ekor terdapat 5 ekor yang birahi. Pada 

kambing dengan BCS 4 dari total populasi 2 ekor 

terdapat 1 ekor yang birahi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara menghitung persentase birahi adalah dengan 

menghitung jumlah ternak yang birahi kemudian dibagi 

dengan total populasi ternak dikalikan 100%. Didapatkan 

hasil 76,3% dengan total kambing birahi yang paling 
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Gambar 3. Diagram persentase birahi pada kambing 

Boer dan persilangannya yang dipapar 

laserpunktur pada berbagai BCS 
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banyak adalah kambing dengan BCS 2,5 karena populasi 

kambing dengan BCS 2,5 berjumlah lebih banyak dari 

pada kambing dengan BCS lain dan tentunya ada faktor 

lain yang mempengaruhi keberhasilan birahi.  

Teknik pemaparan yang dilakukan adalah dengan 

cara mendeteksi titik akupuntur kambing dengan detektor 

terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemaparan laser langsung selama 10 detik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kambing dengan BCS 2,5 

lebih mudah dideteksi titik akupunkturnya karena jumlah 

timbunan lemak dan otot di bagian titik-titik akupunktur 

reproduksi sehingga keakuratan pemaparan lasernya 

lebih tinggi dan keberhasilan birahinya pun juga tinggi 

yaitu berjumlah 14 ekor (37%) dari total populasi. Selain 

untuk mempermudah pemaparan laser, BCS juga 

berpengaruh terhadap reproduksi kambing karena BCS 

merupakan penampakan performa kambing terhadap 

menejemen pakan. Menurut Wright et al. (1987), BCS 

juga dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan status 

nutrisi ternak melalui evaluasi dari cadangan lemak hasil 

metabolisme, pertumbuhan, laktasi dan aktivitas. 

Sedangkan menurut Van Horn dan Heinlein (1992), 

faktor nutrisional yang paling mempengaruhi reproduksi 

adalah energi, protein, fosfor, kalsium dan vitamin D, 

vitamin A, selenium dan vitamin E, serta garam dan trace 

element. Defisiensi nutrisi akan menyebabkan sterilisasi, 

terganggunya siklus estrus, perpanjangan kidding 

interval, melahirkan dengan bobot badan yang rendah 
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dan lemah serta produksi susu yang rendah (Johnson, 

1985).  

Kambing dengan BCS 2 ditemukan masalah 

karena kambing dengan BCS 2 menandakan kambing 

tersebut kekurangan nutrisi. Menurut Johnson (1985), 

defisiensi nutrisi dapat mengganggu siklus estrus. Aspek 

nutrisi yang meliputi energi, protein, mineral dan vitamin 

dapat  berpengaruh terhadap reproduksi dan kekurangan 

nutrisi sangat erat kaitannya dengan penampilan 

reproduksi ternak. Menurut Hardjopranjoto (1995), 

kekurangan nutrisi akan menyebabkan fungsi semua 

kelenjar dalam tubuh menurun. Dalam hal ini salah satu 

kelenjar yang menjadi sasaran adalah kelenjar hipofisa 

anterior yaitu terjadinya hipofungsi kelenjar hipofisa 

tersebut diikuti dengan menurunnya sekresi hormon 

gonadotropin yaitu FSH dan LH. 

Kambing dengan BCS 2 dan 4 mengalami 

kesusahan pada saat pemaparan laser. Kambing dengan 

BCS 2 diduga mengalami susunan tubuh yang tidak 

teratur sehingga titik-titik akupuntur yang seharusnya ada 

di tempat yang benar menjadi sedikit keluar dari jalur 

meredian. Respon terhadap detektor akupuntur terbukti 

sangat buruk dan ada beberapa kambing yang dipapar 

laser tanpa perlakuan deteksi akupunktur terlebih dahulu. 

Kambing dengan BCS 4 mengalami kesulitan pada saat 

pemaparan laser tetapi bukan karena kambing tersebut 

kekurangan nutrisi, melainkan kambing dengan BCS 4 
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memiliki timbunan lemak dan otot yang sangat tebal 

sehingga deteksi titik akupunktur mengalami kesulitan.  

 

 

4.4 Pengaruh BCS Terhadap Onset Birahi 

 Pemaparan laserpunktur yang dilakukan 

menghasilkan 29 ekor kambing yang birahi dari 38 ekor 

kambing dengan onset birahi yang berbeda. Onset birahi 

merupakan waktu dimana kambing menunjukkan tanda-

tanda birahi pertama kalinya. Perhitungan H+1 dimulai 

dari perlakuan pemaparan laser hari kedua yang sudah 

dimulainya pengecekan birahi pada kambing. 

Pengecekan birahi dengan pejantan dilakukan dua kali 

yaitu pada pagi hari jam 8:30 dan pada sore hari jam 

16.30 WIB. Hasil pengamatan onset birahi terhadap 29 

ekor kambing betina Boer dan persilangannya yang telah 

diberi perlakuan laserpunktur dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata – rata onset birahi pada 29 ekor kambing 

dengan berbagai macam BCS 

No BCS n Rata- rata (hari) 

1 2 3 8,67 ± 7,64 

2 2,5 14 4,64 ± 3,32 

3 3 6 1,83 ± 1,17 

4 3,5 5 4,80 ± 5,76 

5 4 1 1,00 ± 0 
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 Tabel 5 menjelaskan bahwa rata-rata onset birahi 

kambing pada BCS yang berbeda mengalami rata-rata 

dan standar deviasi yang beragam. Pada kambing dengan 

BCS 2 mengalami onset yang cukup lama (8,67 hari) dan 

pada kambing dengan BCS 4 mengalami onset birahi 

yang cepat (1 hari). Hal ini disebabkan terdapat berbagai 

ragam total kambing yang birahi pada setiap BCS. Pada 

kambing BCS 2 memiliki rata-rata birahi yang tinggi 

karena terdapat kambing dengan onset birahi H+17 dan 

kambing tersebut diberi perlakuan treatment 2. 

Sedangkan pada kambing dengan BCS 4 mengalami rata-

rata birahi yang sangat cepat yaitu 1 hari setelah 

perlakuan treatment. Hal tersebut dikarenakan total 

kambing dengan BCS 4 hanya 2 ekor dan kambing 

dengan BCS 4 yang birahi hanya ada 1 ekor. Pada Tabel 

5 juga dijelaskan bahwa standart deviasi pada setiap rata-

rata sangat tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan (n) yang 

terlalu rendah dan beberapa kambing melewati treatment 

tahap dua sehingga nilai onset birahi sangat tinggi seperti 

halnya pada kambing dengan BCS 3,5 terdapat standar 

deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

onset birahi. Hal ini mungkin disebabkan kambing 

dengan onset H+15 dan melewati treatment kedua. 

Gambar 4 menampilkan diagram onset birahi pada 

kambing Boer dan persilangannya yang dipapar 

laserpunktur pada berbagai BCS. 
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Onset birahi disini dapat digunakan sebagai 

indikator dari keakuratan pemaparan laser, peforma 

kambing dan manajemen pemberian pakan pada 

peternakan tersebut. Jumlah kambing yang birahi paling 

cepat dengan onset birahi H+1 sebanyak 9 ekor kambing 

dimana kambing tersebut memiliki BCS 2,5 – 4. 

Kambing birahi dengan onset H+1 pada BCS 2,5 

sebanyak 4 ekor kambing, pada BCS 3 sebanyak 3 ekor 

kambing, pada BCS 3,5 sebanyak 1 ekor kambing dan 

pada BCS 4 sebanyak 1 ekor kambing. Dapat dilihat 

bahwa keakuratan laser dapat mempengaruhi onset birahi 

ditinjau dari nilai BCS. Pada penjelasan sebelumnya 

disebutkan bahwa pada BCS 2,5 perlakuan pemaparan 

laser memang lebih mudah dikarenakan kambing dengan 
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Gambar 4. Diagram onset birahi pada kambing Boer dan 

persilangannya yang dipapar laserpunktur 

pada berbagai BCS 
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BCS 2,5 memiliki ruas tulang coccygea lebih mudah 

diraba karena tumpukan lemak dan otot tidak terlalu 

tebal. Onset birahi paling lama terdapat pada kambing 

dengan onset birahi H+17 treatment 2 karena kambing 

tersebut melewati treatment 2 dimana total onset birahi 

kambing tersebut pada hari ke 2 penotokan awal hingga 

awal munculnya birahi berjumlah 26 hari. Kambing 

dengan onset birahi paling lama ini ditemukan pada 

kambing dengan BCS 2. Pada saat dilakukan pemaparan 

laser untuk kambing BCS 2 memang sulit karena respon 

terhadap detektor sangat jelek sehingga menurunkan 

akurasi pemaparan laser sehingga onset birahi bisa sangat 

lama bahkan gagalnya gertak birahi menggunakan laser. 

Pada kambing dengan onset birahi paling cepat 

yaitu H+1 treatment 1 untuk performa kambing yang 

memang sangat bagus. Kambing dengan onset paling 

cepat terdiri dari kambing yang memiliki BCS 2,5 – 4. 

Pada salah satu kambing dengan BCS 2 ditemukan onset 

birahi yang sangat lama yaitu H+17 treatment 2. Menurut 

Ratna, dkk (2011), hasil pengamatan onset estrus pada 

kelompok kambing dengan BCS 3 lebih cepat 

dibandingkan kelompok kambing dengan BCS 2 dengan 

onset masing-masing adalah 13,2±1,2 dan 21,6±1,47 jam 

setelah pencabutan Controlled Internal Drug Release 

(CIDR) (P<0,05). Sonjaya, dkk., (1993) menambahkan 

bahwa keragaman onset estrus setelah sinkronisasi estrus 

pada setiap individu sangat dipengaruhi oleh aktivitas 

ovarium, terutama adanya corpus luteum yang aktif dan 

https://www.google.co.id/search?espv=2&biw=1366&bih=681&q=coccygea&spell=1&sa=X&ei=QoOXVaTYG9K8uASgv4Eg&ved=0CBcQvwUoAA
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normal tidaknya siklus reproduksi. Penelitian yang 

dilakukan Rattray et al. (1980) menunjukkan adanya 

keterkaitan antara kualitas pakan dengan kondisi tubuh 

kambing. Tubuh kambing yang ideal disebabkan 

kambing cukup mendapatkan pakan dengan kualitas dan 

kuantitas baik, sedangkan kambing dengan BCS 2 

memiliki kondisi tubuh kurus disebabkan pakan yang 

kurang baik. Ketidaktercukupan nutrisi pada kambing 

akan berakibat pada BCS rendah yang akan mengurangi 

fungsi reproduksi dan sekresi LH (Mani et al., 1996). 

 

 

4.5 Pengaruh BCS Terhadap Lama Birahi 

 Lama birahi yang dihitung mulai dari awal 

muncul tanda-tanda birahi meliputi warna vulva 

memerah, suhu vagina meningkat dan keluarnya lendir 

pada vagina hingga akhir birahi yang ditandai dengan 

menghilangnya indikasi tanda-tanda birahi tersebut. 

Tambing dan Sariubang (2008) menjelaskan bahwa lama 

birahi  adalah interval waktu pertama munculnya birahi  

pertama kali sampai hilangnya tanda-tanda birahi 

tersebut. Dilanjutkan oleh Siregar (2006) bahwa lama 

birahi kambing dapat dilakukan saat kambing mulai 

dinaiki oleh pejantan sebagai pendeteksi birahi sampai 

dengan hilangnya tanda-tanda estrus. Pada penelitian ini 

ada 29 ekor kambing yang birahi dengan rata-rata yang 

beragam pada setiap BCS nya seperti yang tersaji pada 

Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata – rata lama birahi pada 29 kambing dengan 

berbagai macam BCS 

No BCS Rata - rata (jam)  

1 2 62,00 ± 6,93 

2 2,5 57,00 ± 26,70 

3 3 99,83 ± 92,79 

4 3,5 67,20 ± 37,57 

5 4 54,00 ± 0 

 

 Tabel 6 menunjukkan lama birahi paling panjang 

terjadi pada BCS 3 (99,83 jam) dengan standar deviasi 

92,79. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa 

terdapat kambing dengan BCS 3 mengalami lama birahi 

yang sangat panjang dan bisa dikatakan tidak normal. 

Hasil pengamatan menemukan terdapat dua ekor 

kambing dengan BCS 3 mengalami lama birahi yang 

panjang yaitu 276 jam dan 132 jam. Lama birahi masing-

masing kambing dengan BCS yang berbeda disajikan 

pada Gambar 5. 
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kambing 

rata-rata memiliki durasi lama birahi 42-66 jam tetapi 

ditemukan pula salah satu kambing birahi dengan lama 

durasi birahi 276 jam. Fenomena ini sangat tidak sesuai 

dengan penelitian Ratna, dkk (2011) yang melaporkan 

durasi estrus terpanjang teramati pada ternak dengan 

BCS 3 yaitu 32,4±1,47 jam. Durasi estrus yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini lebih pendek dari yang dilaporkan 

oleh Sunendar (2008) yaitu 36,61±2,5 jam dan Suharyati 

(1999) yaitu 33,33±14,46 jam. Fenomena birahi yang 

terlalu lama diduga karena folikel pada kambing betina 

belum pecah dan terus membesar sehingga menyebabkan 

produksi hormon esterogen yang banyak dan 

menyebabkan kambing terus birahi walaupun sudah 
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Gambar 5. Diagram lama birahi pada kambing Boer dan 

persilangannya yang dipapar laserpunktur 

pada berbagai BCS 
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dikawinkan. Menurut Gordon (1996), satu siklus estrus 

terdiri dari fase folikuler dan luteal. Fase folikuler 

ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan folikel 

yang berlangsung selama 3-4 hari. Sebanyak satu atau 

dua folikel besar menghasilkan estrogen yang dapat 

menekan pertumbuhan folikel kecil lainnya (Jainudeen 

dan Hafez, 2008). Fase luteal berlangsung kurang lebih 

13 hari dan ditandai dengan pematangan korpus luteum 

(CL) yang menghasilkan progesteron dengan konsentrasi 

yang mencapai puncak pada hari ke 6 setelah ovulasi. 

Setiap folikel sehat yang berdiameter 2 mm memiliki 

kesempatan untuk tumbuh menjadi folikel dominan yang 

siap diovulasikan (Gordon, 1996). Selanjutnya Mani et 

al. (1996) menyatakan bahwa kegagalan ovulasi sangat 

jelas berkaitan dengan berkurangnya sekresi 

gonadotropin terutama LH pada ternak dengan BCS 

rendah. Berdasarkan pernyataan Gordon (1996) dan 

Jainudeen dan Hafez (2008) bisa ditarik pernyataan 

bahwa fenomena kambing betina dengan lama estrus 

lebih dari 45-51 jam. Suharto, et al. (2007) menyebutkan 

bahwa hal ini memang bisa terjadi pada beberapa 

individu kambing dan penyebabnya adalah folikel 

dominan yang terus membesar dan tidak pecah 

disebabkan gagalnya ovulasi sehingga menghasilkan 

hormon estrogen berlebih dan menyebabkan lamanya 

masa birahi. 

Hasil pengamatan pada kambing lainnya tercatat 

lama birahi berkisar antara 36-66 jam. Pada penelitian 
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Ratna, dkk (2011), durasi estrus antara kelompok 

kambing dengan BCS 2 dan 3 masing-masing adalah 

27,6±3,06 dan 32,4±1,47 jam dan tidak memperlihatkan 

perbedaan yang nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan tidak 

terdapat variasi antara umur dan bangsa pada kambing 

yang digunakan. Sesuai dengan pernyataan Britt dalam 

Suharyati (1999) yaitu durasi estrus banyak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti bangsa, umur dan musim. 

Lebih lanjut dinyatakan oleh Martin, et al. (2004) bahwa 

terdapat hubungan antara nutrisi yang diberikan dengan 

reproduksi pada kambing. Kekurangan nutrisi merupakan 

penyebab yang potensial terhadap gangguan reproduksi. 

Seluruh data hasil pengamatan disajikan pada Lampiran 

5. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Teknologi laserpunktur dapat mempengaruhi 

gertak birahi 38 ekor kambing betina Boer dan 

persilanganya pada BCS yang berbeda  dengan 

persentase birahi 76%, rata-rata onset birahi 4,18 

hari dan rata-rata lama birahi 68,006 jam. 

2. Kambing yang baik untuk digunakan pemaparan 

laserpunktur adalah kambing yang memiliki BCS 

2,5 karena pada kelompok kambing ini 

menghasilkan persentase birahi, onset birahi dan 

lama birahi yang ideal. 

 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa 

pemaparan laserpunktur dilakukan pada kambing dengan 

BCS 2,5-3 karena faktor nutrisi sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pemaparan laserpunktur. Selain 

itu, kambing yang memiliki BCS terlalu tinggi juga tidak 

dianjurkan untuk dilakukan pemaparan laser karena 

ketebalan lemak dan otot yang dapat mempersulit proses 

pemaparan laser.  
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Lampiran 1. Gambar alat laserpunktur 
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Detektor titik-titik akupuntur 
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1. Pasang kabel tabung laserpunktur sesuai dengan 

tempatnya (kabel merah untuk shoket merah dan 

kabel hitam untuk shoket hitam). 

2.  Setel lamanya waktu sinar yang digunakan 

dengan memutar voltage adjustment sesuai 

dengan keinginan (5 detik, diputar ke kanan 1 

digit untuk 10 detik, 2 digit untuk 15 detik dan 3 

digit untuk 20 detik). 

3.  Hidupkan tombol power hingga indikator lampu 

menyala. 

4.  Tekan tombol berwarna kuning sehingga sinar 

laser berwarna merah keluar. 

 

PERHATIAN: 

1.  Jangan sampai sinar laser terkena mata. 

2.  Alat laserpunktur jangan sampai terkena hujan 

atau air. 

3.  Power perlu diperhatikan apabila menunjukkan 

angka dibawah 5V alat laserpunktur harus segera 

dicharge selama minimal 4 jam. 

MANUAL GUIDE LASERPUNKTUR 

TEKNOLOGI PADA TERNAK 

 

Lampiran 2. Manual guide alat laserpunktur 
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4.  Supaya baterai tidak rusak perlu diperhatikan 

bahwa power tidak boleh sampai menunjukkan 

angka nol baru dicharge. 

5.  Untuk menghindari kerusakan apabila alat 

laserpunktur tidak dipakai sebaiknya setiap bulan 

perlu dicharge. Pada saat dicharge posisi power 

dalam keadaan off.  
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BCS 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCS 2.5 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Gambar BCS kambing 2-4 
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BCS 3.5 
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BCS 4 
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Lampiran 4. Tabel konsumsi pakan hijauan dan konsentrat dengan sampel 15 ekor kambing 

betina 

Hari 
Pemberian hijauan 

(gram/ekor/hari) 

Sisa hijauan 

pagi (gram) 

Sisa hijauan 

sore (gram) 

Konsumsi pakan 

hijauan (gram) 

1 36.199,95 6000 5000 25.199,95 

2 36.199,95 4500 5000 26.699,95 

3 36.199,95 4000 4600 27.599,95 

4 36.199,95 4300 5200 26.699,95 

5 36.199,95 5000 5400 26.799,95 

6 36.199,95 5200 4300 26.699,95 

7 36.199,95 4300 4200 27.499,95 

Rata – rata 26.739,95 

Rata – rata / ekor / hari 1.782,66 
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Lampiran 4. Tabel konsumsi pakan hijauan dan konsentrat dengan sampel 15 ekor kambing 

betina (lanjutan) 

Hari 

Pemberian 

konsentrat (gram/ 

15ekor/hari) 

Sisa konsentrat 

pagi (gram) 

Sisa konsentrat 

sore (gram) 

Konsumsi pakan 

konsentrat (gram) 

1 9435 - - 9435 

2 9435 - - 9435 

3 9435 - - 9435 

4 9435 - - 9435 

5 9435 - - 9435 

6 9435 - - 9435 

7 9435 - - 9435 

Rata – rata 9435 

Rata – rata / ekor / hari 629 
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Lampiran 5. Data hasil pengamatan 

No

. 
BCS 

No. 

kambing 
Paritas Breed Umur 

Post 

partum 
Onset 

Lama 

estrus 

1 2 34V 1 F1 3 Des-14 - - 

2 2 25N 4 F3 5 Mar-15 h+2 treatment 1 66 jam 

3 2 26N 3 F3 4 Feb-15 h+7 treatment 1 66 jam 

4 2 1V 3 F1 4 Mar-15 h+17 treatment 2 54 jam 

5 2,5 31V 5 F1 5 Jun-15 h+1 treatment 1 42 jam 

6 2,5 32V 2 F1 3 Des-14 h+6 treatment 1 42 jam 

7 2,5 33V 2 F1 3 Jan-15 h+6 treatment 1 42 jam 

8 2,5 4Y 3 F1 4 Okt-14 - - 

9 2,5 36V 2 F1 4 Feb-15 - - 

10 2,5 8V 4 F1 6 Jan-15 - - 

11 2,5 10N 2 F2 3 Mar-15 h+10 treatment 1 102 jam 

12 2,5 7V 2 F1 4 Okt-14 h+7 treatment 1 126 jam 
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Lampiran 5. Data hasil pengamatan (lanjutan) 

No

. 
BCS 

No. 

kambing 
Paritas Breed Umur 

Post 

partum 
Onset 

Lama 

estrus 

13 2,5 18N 2 F2 4 Mar-15 h+2 treatment 1 42 jam 

14 2,5 24N 2 F1 4 Mar-15 h+2 treatment 1 42 jam 

15 2,5 27N 5 F1 6 Okt-14 h+9 treatment 1 42 jam 

16 2,5 6N 4 F1 6 Nop-14 h+5 treatment 2 78 jam 

17 2,5 35V 5 F1 6 Jun-14 - - 

18 2,5 2V 2 F1 4 Sep-14 h+5 treatment 2 36 jam 

19 2,5 39V 1 F2 2 Feb-15 h+9 treatment 1 42 jam 

20 2,5 14N 1 F1 2 Mar-15 h+1 treatment 1 54 jam 

21 2,5 23Y DARA F1 1 - h+1 treatment 1 54 jam 

22 2,5 22Y DARA F1 1 - h+1 treatment 1 54 jam 

23 3 5N 2 F2 4 Feb-15 h+4 treatment 1 276 jam 

24 3 40V 1 F2 2 Okt-14 h+1 treatment 1 132 jam 

25 3 37V 5 PB 8 Jun-14 - - 
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Lampiran 5. Data hasil pengamatan (lanjutan) 

No

. 
BCS 

No. 

kambing 
Paritas Breed Umur 

Post 

partum 
Onset 

Lama 

estrus 

26 3 28N 1 F3 2 Nop-14 - - 

27 3 16Y 1 F1 2 Feb-15 h+2 treatment 1 42 jam 

28 3 20Y 2 F2 3 Mar-15 h+1 treatment 1 54 jam 

29 3 13Y 1 F2 2 Feb-15 h+2 treatment 1 42 jam 

30 3 21Y 1 F2 2 Jan-15 h+1 treatment 1 54 jam 

31 3 12Y 1 F1 3 Sep-14 - - 

32 3,5 3Y 4 F1 6 Feb-15 h+15 treatment 2 42 jam 

33 3,5 9Y 2 PB 3 Nop-14 h+3 treatment2 66 jam 

34 3,5 38V 3 F1 6 Okt-14 h+3 treatment 1 132 jam 

35 3,5 15Y 1 F2 2 Nop-14 h+2 treatment 1 42 jam 

36 3,5 17Y 1 F3 2 Apr-15 h+1 treatment 1 54 jam 

37 4 11N DARA F3 1,5 - h+1 treatment 1 54 jam 

38 4 19Y 1 F2 2 Feb-15 - - 

 


