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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kualitas birahi 

sapi Bali yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dan implantasi spons 

progesteron. Sinkronisasi birahi dilaksanakan di Desa Medas Kecamatan Gunung 

Sari Kabupaten Lombok Barat menggunakan sebanyak 20 ekor sapi Bali yang 

dipelihara secara tradisional oleh petani peternak. Kriteria sapi yang digunakan 

adalah yang telah mempunyai minimal satu siklus reguler dan sehat 

reproduksinya. Pengamatan kualitas birahi dilakukan berdasarkan variabel 

Intensitas, Onset dan Persentase Birahi. Analisa data yang digunakan adalah 

statistik sederhana menggunakan Microsoft Office 2010 dan untuk melihat 

perbedaan kualitas birahi antar perlakuan menggunakan uji T. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa birahi yang ditampilkan oleh sapi Bali menunjukkan 

respon birahi yang tidak berbeda nyata (P>0,05), yaitu pada variabel intensitas 

dan persentase birahi dengan intensitas birahi skor 1, skor 2, dan 3 ; 30%, 60%, 

10% pada perlakuan PGF2α dan 20%, 70%, 10% pada perlakuan progesteron 

serta persentase birahi mencapai angka birahi 100% pada kedua perlakuan 

hormon. Variabel onset birahi menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap respon birahi sapi Bali yaitu dengan rata-rata onset birahi 62,18 jam (2,5 

hari) pada penggunaan PGF2α dan 42,08 jam (1,7 hari) pada penggunaan spons 

progesteron. 

 

Kata Kunci : Sapi Bali, PGF2α, Spons progesteron, Kualitas birahi. 
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ABSTRACT 

This study aimed to compare the estrus quality of Bali cattle synchronized 

by PGF2α injection and progesterone sponge implantation. Estrus synchronization 

conducted on the Medas implemented in Gunung Sari village in West Lombok 

district using 20 Bali cattles bred traditionally by breeders. The criteria used is 

cattle with a healthy reproductive system that already has at least one regular 

cycle. The observations of estrus quality conducted based on intensity variable, 

onset and the percentage of estrus. Data were analyzed by T test, a simple 

statistics in Microsoft Office 2010, to see the difference of estrus quality between 

treatments. The results showed that the estrus response are not significant (P> 

0.05) on intensity variable and percentage of estrus with estrus intensity score 1, 

score 2, and 3; 30%, 60%, 10% on PGF2α treatment and 20%, 70%, 10% on 

progesterone treatment as well as the percentage of estrus reached 100% estrus 

digit in both hormone treatment. The variable of estrus onset showed significant 

differences (P <0.05) to the estrus response of Bali Cattle, with an average of 

estrus onset 62.18 hours (2.5 days) on the use of PGF2α and 42.08 hours (1.7 

days) on the use of progesterone sponges.  

 

Keywords : Bali Cattle, PGF2α, Sponges progesterone, Estrus Quality. 



PENDAHULUAN 

Program swasembada daging merupakan salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan protein masyarakat. Kebutuhan daging sapi secara nasional dari waktu 

ke waktu semakin meningkat seiring bertambahnya penduduk dan kesadaran 

masyarakat akan gizi. Orientasi swasembada daging sapi tidak semata-mata 

diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan pengendalian impor 

(sapi dan daging) tetapi lebih diarahkan dalam konteks peningkatan produksi, 

kesejahteraan peternak, dan kesinambungan usaha peternak sapi serta 

meningkatkan daya saing produksi, sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung dampaknya akan mengurangi ketergantungan dari impor daging. 

Upaya mewujudkan program swasembada daging tersebut Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) memiliki peran yang sangat penting untuk pemenuhan 

daging dalam negeri. Hal ini dikarenakan NTB memiliki potensi untuk 

pengembangan sapi potong terutama sapi Bali. Pemerintah Provinsi NTB telah 

merealisasikan program tersebut ke dalam visi dan misi yang disusunnya, yaitu 

sebagai salah satu kebijakan utama pembangunan sub-sektor peternakan di 

pedesaan, diantaranya adalah menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis 

sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

Permasalahan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan populasi 

ternak adalah interval kelahiran pedet. Saili et al. (2009) menyatakan bahwa sapi 

Bali yang terkenal dengan potensi tingkat fertilitas yang tinggi bukan merupakan 

jaminan utama untuk mendapatkan jarak beranak yang kecil (1-1,5). Hal ini sangat 

tergantung dari manajemen ternak yang diterapkan pada daerah tersebut. 

Permasalahan umum yang dihadapi dalam meningkatkan populasi ternak sapi Bali 

di pedesaan adalah terbatasnya kemampuan dan waktu serta tenaga peternak untuk 

melakukan pengamatan terhadap timbulnya gejala birahi ternak. Peternak 

seringkali terlambat mengetahui waktu terjadinya birahi pada sapi, sehingga 

terlambat mengawinkan dan menambah garis panjang sapi tidak bunting. Kondisi 

seperti ini sering ditemukan di lapangan karena siklus birahi antar individu sapi 

sangat bervariasi. 



Sinkronisasi birahi merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan dalam menginduksi birahi. Sinkronisasi birahi pada 

penelitian ini menggunakan preparat hormon progesteron dan PGF2α. Pemakaian 

progesteron dalam sinkronisasi birahi dilaporkan dapat menunjukkan persentase 

birahi mencapai 90% sampai 100% pada sapi Bali (Pohan, 2010). Mujahid (2012), 

menyatakan birahi akan timbul dalam waktu 3 hari setelah pencabutan spons, 

sedangkan penggunaan PGF2α dilaporkan menunjukkan rata-rata kecepatan 

timbulnya birahi pada sapi Bali adalah 44,15 jam (Handayani et al., 2012), respon 

birahi sebesar 92,3% pada sapi Bali (Junaedi., 2011). 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kualitas birahi pada 

sapi Bali yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dan pemasangan spons 

progesteron serta mengetahui peranan hormon perlakuan dalam menginduksi 

birahi pada waktu yang lebih tepat dan validitas IB bagi inseminator. Penelitian 

ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti, peternak, dan 

masyarakat umum dalam upaya pengembangan ternak sapi Bali serta 

menanggulangi persoalan lokal di Indonesia dalam peningkatan populasi ternak. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang perbandingan kualitas birahi sapi Bali yang 

disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dan pemasangan spons progesteron 

telah dilaksanakan di Desa Medas Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok 

Barat pada bulan Februari sampai April 2015. 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 ekor sapi 

Bali betina yang dipelihara secara intensif oleh petani-peternak. Alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah spons, pipa spons, senar pancing, 

jarum, gunting, cutter, gelas winkler, loyang, kapas alkohol, spoit injeksi, kamera 

dan alat penghitung waktu (jam). Untuk perlakuan sinkronisasi birahi, hormon 

yang digunakan adalah progesteron dengan merk dagang Depo Progestin 



mengandung 50 mg/ml Medroxy Progesterone Acetate (MPA) diproduksi dalam 

bentuk spons progesteron dan PGF2α dengan merk dagang Bioveta Estron 

mengandung 250 µg/ml Cloprostenolum natricum. 

Variabel yang Diamati 

Adapun variabel yang diamati yaitu : 

1. Gejala birahi yakni pengamatan kondisi vulva (warna, pembengkakan, suhu 

dan lendir), menaiki betina lain dan dinaiki betina lainnya, dicium vulvanya 

oleh hewan lain, nafsu makan berkurang, menguak dan nampak gelisah. 

2. Onset birahi yaitu selang waktu (jam) dari saat pemberian perlakuan sampai 

munculnya gejala birahi pada masing-masing ternak baik setelah injeksi 

hormon PGF2α maupun setelah pencabutan spons progesteron sampai 

menunjukkan gejala awal munculnya birahi dalam beberapa hari. 

3. Intensitas birahi yaitu tingkat aktivitas birahi yang dapat dibedakan atas 

Intensitas Tinggi (Skor 3) bila ternak memperlihatkan semua gejala birahi, 

Intensitas Sedang (Skor 2) bila semua gejala birahi tampak kecuali gejala 

saling menaiki sesama betina, Intensitas Rendah (Skor 1) bila sebagian besar 

gejala birahi tidak tampak, kecuali keadaan vulva. 

a. Intensitas Tinggi : Apabila ternak sapi memperlihatkan semua gejala-

gejala birahi, seperti vulva membengkak, merah dan hangat, nafsu makan 

menurun, menguak dan keluar lendir bening dari vulva, dicium vulvanya 

oleh hewan lain serta diam dinaiki betina lain dan menaiki betina lain. 

b. Intensitas Sedang : Apabila ternak sapi memperlihatkan semua gejala-

gejala birahi kecuali diam dinaiki betina lain dan menaiki betina lain. 

c. Intensitas Rendah : Apabila ternak sapi hanya memperlihatkan sebagian 

kecil gejala birahi yaitu keadaan vulva. 

4. Persentase birahi yaitu banyaknya ternak yang birahi dibagi banyaknya ternak 

yang diberi perlakuan dikali 100 persen pada masing-masing perlakuan. 



Cara Penelitian 

Pembuatan Spons. Pembuatan spons dilakukan secara manual dengan cara 

menggunting spons dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm 

dan lebar 5 cm. Spons yang telah dibentuk, direndam dalam alkohol 70% selama 

kurang lebih 10 menit untuk sterilisasi. Setelah itu spons dikeringkan dari alkohol 

dan selanjutnya melakukan pemasangan tali nilon dengan cara dijahit, sisakan 

nilon sepanjang 15-20 cm untuk memudahkan saat pencabutan spons. Spons yang 

telah dibuat diberi suntikan-suntikan hormon progesteron Medroxy Progesterone 

Acetate (MPA) secara perlahan dan merata dengan dosis 6 ml atau 300 mg tiap 

spons. Spons yang telah diberi suntikan progesteron kemudian dikeringkan 

didalam loyang atau dalam wadah yang kering selama 5-7 hari sampai spons 

benar-benar kering dan disimpan ditempat yang steril. Kemudian membuat pipa 

spons dengan panjang berukuran ± 20 cm sebanyak dua buah sebagai media 

aplikator spons progesteron ke dalam vagina. Pipa spons pertama memiliki 

diameter 2,5 cm dan pipa spons kedua memiliki ukuran diameter lebih kecil ± 1,5 

cm. Setelah itu peralatan siap digunakan untuk kegiatan sinkronisasi birahi. 

Sinkronisasi Birahi. Sinkronisasi birahi dibagi menjadi dua kelompok perlakuan, 

Pertama : Penyuntikan PGF2α secara intramuskuler dengan dosis 2 ml/ekor pada 

sapi yang memiliki korpus luteum pada 10 ekor sapi Bali (Junaedi, 2012). Kedua : 

Pemasangan spons progesteron secara intravaginal pada 10 ekor sapi Bali, 

pemasangan spons progesteron dideposisikan pada bagian dalam vagina 

menggunakan pipa yang telah disterilisasi dengan alkohol 70%. Kemudian 

pencabutan spons dilakukan pada hari ke-9 sejak awal pemasangan spons. Sapi 

Bali yang digunakan dalam sinkronisasi diseleksi sesuai dengan syarat 

sinkronisasi yaitu telah di diagnosis sehat reproduksinya, dengan kisaran umur 

2,5-5 tahun, memiliki organ reproduksi normal, dan mempunyai minimal 1-3 

siklus reguler, tidak dalam keadaan bunting dan memiliki organ reproduksi yang 

normal terutama sedang memiliki korpus luteum pada sinkronisasi PGF2α. Untuk 

memastikan ternak dalam keadaan tidak bunting dan memiliki korpus luteum 

maka dilakukan pemeriksaan dengan metode palpasi rektal. 



Deteksi Birahi/Pengamatan Birahi. Deteksi birahi merupakan komponen utama 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan Inseminansi Buatan (IB) dan Transfer 

Embrio (TE). Drajat (2002) menyatakan bahwa tingkah laku birahi yang tertinggi 

yaitu pada pagi hari antara jam 08.00 hingga jam 12.00 tengah hari. Pengamatan 

tingkah laku birahi dalam penelitian ini pada sapi yang disinkronisasi dengan 

spons progesteron dilakukan selama lima hari setelah pencabutan spons pada hari 

ke-9 sampai pada proses Inseminasi Buatan (IB), sedangkan pengamatan birahi 

pada sapi yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dilakuakan juga selama 

lima hari setelah hari pertama penyuntikan hingga ternak memperlihatkan gejala 

birahi sampai pada proses Inseminasi Buatan (IB). Pengamatan birahi meliputi 

onset birahi, intensitas birahi dan persentase birahi. Variabel-variabel pengamatan 

birahi ditentukan dengan Pembagian waktu birahi pada onset birahi, pemberian 

skor pada intensitas birahi dan membandingkan jumlah ternak birahi dengan 

jumlah ternak yang disinkronisasi pada variabel persentase birahi.  

Cara menentukan onset birahi yaitu  pengamatan birahi dilakukan setiap 

satu jam. Apabila pengamatan onset birahi pada jam pertama ternak belum 

menunjukkan gejala birahi dan pada pengamatan jam kedua ternak telah 

memperlihatkan gejala birahi, maka waktu birahi dihitung mundur atau dikurangi 

setengah jam dari pengamatan jam kedua, yang artinya ternak telah mengalami 

birahi setengah jam yang lalu. Pengamatan birahi dilakukan secara visual atau 

survei lapangan, selain itu dilakukan koordinasi kepada pemilik ternak mengenai 

tanda-tanda birahi agar segera bertukar informasi dengan peneliti, hal ini 

dilakukan untuk memaksimalkan pengamatan birahi. 

Analisis  Data 

 Penelitian ini dilakukan secara eksperimen lapangan (Aplikasi lapangan) 

yaitu membandingkan dua perlakuan hormon dengan sepuluh ulangan tanpa 

kontrol. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan diolah menggunakan 

Sofware Microsoft Office Excel 2010, jika terdapat perbedaan respon birahi dari 

masing-masing variabel pada tiap perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji T. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Penyuntikan PGF2α dan Pemasangan Spons Progesteron 

Terhadap Intensitas Birahi Sapi Bali 

Pemberian skor intensitas birahi bedasarkan metode yang digunakan oleh 

Saili (2009). Intensitas rendah (Skor 1) diberikan bagi ternak yang kurang 

memperlihatkan gejala keluar lendir, keadaan vulva (bengkak, basah, dan merah) 

kurang jelas, nafsu makan tidak tampak menurun dan kurang gelisah serta tidak 

terlihat gejala menaiki dan diam bila dinaiki oleh sesama ternak betina, intensitas 

birahi sedang (Skor 2) diberikan pada ternak yang memperlihatakan semua gejala 

birahi diatas, kecuali gejala menaiki ternak betina dan diam bila dinaiki sesama 

betina. Sedangkan intensitas tinggi (Skor 3) diberikan bagi ternak sapi betina yang 

memperlihatkan semua gejala birahi secara jelas.  

Tabel 1. Perbandingan Intensitas Birahi Sapi Bali setelah Penyuntikan PGF2α dan 

Pemasangan Spons Progesteron 

Hormon 
Jumlah 

Sapi 

Intensitas Birahi Rataan Intensitas 

Birahi Skor 1 Skor 2 Skor 3 

PGF2α 10 3 6 1 1,8 

Progesteron 10 2 7 1 1,9 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Pada Tabel 1 diketahui setiap sapi perlakuan menunjukkan gejala 

intensitas birahi pada intensitas yang berbeda. Sapi Bali yang disinkronisasi 

dengan penyuntikan PGF2α memperlihatkan intensitas birahi dengan skor 1, skor 

2, dan skor 3 berturut-turut 30%, 60%, dan 10%, dengan angka rata-rata intensitas 

birahi pada skor 1,8 atau dengan gejala birahi vulva bengkak, merah dan hangat, 

mengeluarkan lendir transparan dan alot, dan nampak gelisah serta nafsu makan 

menurun kecuali keadaan menaiki sesama betina dan diam dinaiki oleh betina 

lain. Sapi dengan kode SE-3 menunjukkan intensitas birahi yang tinggi (10%) 

dengan indikator utama diam dinaiki oleh ternak betina lain. Sapi bali dengan 

kode SE-2, SE-4 dan SE-10 memperlihatkan skor birahi yang rendah yaitu dengan 



gejala birahi vulva bengkak, merah hangat dan kurang memperlihatkan keluar 

lendir serta nafsu makan tidak nampak menurun. 

Intensitas birahi yang muncul pada sapi Bali yang disinkronisasi dengan 

pemasangan spons progesteron dengan skor 1, skor 2, dan skor 3 berturut-turut 

20%, 70%, dan 10%, atau angka rata-rata intensitas birahi pada skor 1,9 kecuali 

pada sapi dengan kode SP-9 menunjukkan intensitas birahi yang tinggi (10%) 

yaitu mampu memperlihatkan semua gejala birahi dengan jelas. Sapi dengan kode 

SP-2 dan SP-10 menunjukkan intensitas birahi yang rendah dengan indikasi 

kurang mengeluarkan lendir dan nafsu makan tidak nampak  menurun.  

Munculnya variasi intensitas birahi dengan gejala klinis yang berbeda-

beda menunjukkan bahwa tidak semua sapi mampu memperlihatkan gejala 

intensitas birahi yang jelas. Hal tersebut diduga oleh kondisi sapi yang diikat di 

dalam kandang kolektif sehingga tidak leluasa untuk menunjukkan tingkah laku 

birahi secara bebas (Dradjat., 2002). 

Pengaruh Penyuntikan PGF2α dan Pemasangan Spons Progesteron 

Terhadap Onset Birahi 

Onset birahi ( kecepatan munculnya birahi ) yaitu selang waktu (jam) dari 

saat pemberian perlakuan sampai timbulnya gejala birahi. Pengamatan onset 

birahi yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dan pemasangan spons 

progesteron dibagi dalam empat waktu, yaitu 24-48 jam (I), 48-72 jam (II), 72-96 

jam (III) dan 96-120 jam (IV). 

Tabel 2. Perbandingan Rataan Onset Birahi Sapi Bali setelah Penyuntikan PGF2α 

 dan Pemasangan Spons Progesteron 

Hormon 

Rataan Onset Birahi setelah Perlakuan PGF2α dan Progesteron 

(Jam) 

(24-48)±SD (48-72) ±SD (72-96) ±SD (92-120) ±SD 

PGF2α 

Progesteron 

- 

42,08
a  

± 10,64 

62,18
b
 ± 20,20 

- 

  - 

- 

- 

- 

Sumber  : Data primer diolah (2015) 

Keterangan  : Nilai dengan huruf superscript yang berbeda pada kolom rataan  

    menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0.05) berdasarkan uji t. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata munculnya birahi 

lebih awal terjadi pada sapi Bali yang disinkronisasi dengan pemasangan spons 

progesteron dengan angka rata-rata 42,08 jam atau 1,75 hari dan paling cepat 

terjadi pada jam ke 17,58 atau 0,73 hari. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Handayani et al., 2012) yaitu pada jam ke-17,35. 

Hasil ini menunjukkan bahwa spons progesteron yang dipasang selama beberapa 

hari, bekerja menekan sekresi FSH dan LH. Pada saat dicabut kadar progesteron 

menurun drastis kemudian FSH dan LH segera disekresikan kembali dalam 

jumlah yang besar sehingga terjadi pertumbuhan folikel. Seiring dengan folikel 

yang makin matang maka estrogen juga semakin banyak dihasilkan oleh folikel. 

Kecepatan munculnya birahi pada sapi Bali yang disinkronisasi dengan 

penyuntikan PGF2α menunjukkan rata-rata terjadi pada jam ke-62,18 atau 2,5 

hari. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saili et 

al. (2009) rata-rata pada jam ke-64. Sapi Bali yang diberi perlakuan PGF2α 

cenderung memberikan respon yang konstan pada setiap ulangannya. Variasi 

kecepatan timbulnya birahi pada kedua perlakuan tersebut menunjukkan hasil 

yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap onset birahi sapi Bali. 

Respon kecepatan munculnya birahi pada kedua jenis perlakuan ini 

memperlihatkan angka yang berbeda dari penelitian terdahulu. Saili et al. (2009) 

menyatakan bahwa perbedaan kecepatan timbulnya birahi pada ternak disebabkan 

oleh faktor-faktor nonperlakuan seperti faktor kondisi ternak, faktor individu, 

aktivitas kerja yang dilakukan, dan interaksi ternak, serta dipengaruhi oleh paritas 

antar ternak yang berbeda. Handayani et al. (2012) menyatakan bahwa kecepatan 

timbulnya birahi pada sapi Bali di pengaruhi oleh bobot badan. Bobot badan yang 

kecil mempermudah hormon yang disuntikkan secara intramuskuler akan cepat 

menuju organ sasaran dan menjalankan fungsinya, sedangkan pada ternak yang 

gemuk, obat yang diberikan sebagian larut dalam lemak. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Handayani et al. (2012) menyatakan bahwa senyawa Prostaglandin 

bersifat asam, larut dalam lemak dan merupakan turunan dari asam lemak tidak 

jenuh yang mengandung 20 atom C yang dihasilkan dari membran fosfolipid oleh 

aktivitas phospholipase A2, cyclooxygenase dan Prostaglandin synthase spesifik 

lainnya.  



Pengaruh Penyuntikan PGF2α dan Pemasangan Spons Progesteron 

Terhadap Persentase Birahi 

Persentase birahi yaitu banyaknya ternak yang birahi dibagi banyaknya 

ternak yang diberi perlakuan dikali 100 persen pada kedua perlakuan. Data 

persentase birahi pada sapi Bali dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Persentase Birahi Sapi Bali setelah Perlakuan PGF2α dan  Progesteron 

Hormon 
Jumlah dan persentase birahi setelah perlakuan 

Jumlah (n) (%) 

PGF2α (Estron) 10(10) 100 

Progesteron 10(10) 100 

Total  

Rataan % 

20 

- 

- 

100 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Persentase birahi sapi Bali yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α 

mengalami birahi sebanyak 100%. Respon birahi yang tinggi mencapai persentase 

birahi maksimal disebabkan oleh status siklus birahi yang telah berada pada fase 

luteal. Handayani et al. (2012) menyatakan bahwa hormon PGF2α hanya efektif 

diberikan pada sapi dengan fase luteal. Lebih lanjut dikatakan bahwa PGF2α 

efektif dalam meregresi korpus luteum yang sudah berfungsi tetapi tidak efektif 

pada korpus luteum yang mulai atau sedang tumbuh. 

Persentase timbulnya birahi pada sapi percobaan yang disinkronisasi 

dengan pemasangan spons progesteron berkisar 100% mengalami birahi setelah 

pencabutan spons. Spons progesteron cukup efektif untuk menggertak timbulnya 

birahi pada sapi Bali di pedesaan. Pengaruh perlakuan spons progesteron pada 

masing-masing ternak menunjukkan efek gejala birahi yang berbeda-beda, hal ini 

disebabkan masing-masing individu memiliki respon yang berbeda terhadap 

hormon perlakuan. Variasi yang muncul pada kedua perlakuan menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap persentase birahi sapi Bali. 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sapi Bali 

yang disinkronisasi dengan penyuntikan PGF2α dan pemasangan spons 

progesteron menunjukkan kualitas birahi yang tidak berbeda nyata (P>0,05), yaitu 

pada variabel intensitas dan persentase birahi. Tetapi kedua perlakuan hormon 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap variabel onset birahi, 

dan lebih cepat terjadi pada sapi yang diberi perlakuan pemasangan spons 

progesteron yaitu rata-rata 42,08 jam (1,75 hari) dan rata-rata 62,18 jam (2,59 

hari) pada perlakuan PGF2α atau dengan selisih waktu sampai 20,1 jam. Dengan 

demikian kedua perlakuan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam 

proses menginduksi birahi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam proses pengamatan birahi 

disarankan menggunakan pejantan pengusik untuk memaksimalkan deteksi birahi 

ternak. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai tinjauan ekonomis terhadap 

efektifitas penggunaan perlakuan hormon PGF2α dan spons progesteron serta 

tingkat konsepsi yang dihasilkan pada kawin alam maupun Inseminasi Buatan 

setelah sinkronisasi menggunakan kedua hormon tersebut. 
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