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PENGARUH DOSIS DAN KEMASAN PROGESTERON TERHADAP 
RESPON BIRAHI PADA TERNAK KAMBING PERANAKAN ETAWA 

 
INTISARI 

Oleh 
Jumindra 

B1D 010 132 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dosis 75 

mg dan 100 mg pogesteron (Medroxyprogesterone Acecate) untuk sinkronisasi 
birahi pada kambing PE. Dua puluh ekor kambing PE dibagi menjadi 2 kelompok, 
kelompok I diberi progesteron 75 mg dan kelompok II diberi progesteron 100 mg, 
menggunakan spong sebagai alat yang dimasukkan secara entravaginal. Deteksi  
birahi dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku dan mengamati keadaan 
vulva. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis 75 mg (kelompok I) dan 100 
mg (kelompok II) progesteron secara intavaginal tidak berbeda nyata (P>0,05) 
dalam menginduksi birahi (100%). Walaupun tidak berbeda nyata, penggunaan 
progesteron basah menstimulasi birahi lebih awal dari pada perlakuan kering yaitu 
27,00±0,00 lawan 29,4±3,29 jam) setelah spons dilepas. Dapat disimpulkan 
bahwa, progesteron secara intravaginal menggunaan 75 mg MPA dapat 
menginduksi estrus secara efaktif. 

 
Kata kunci: Progesteron, Sinkronisasi Birahi, Kambing. 
 

ABSTRACT 
This aims of the study are  to determine the dose of 75 mg and 100 mg 

pogesteron Medroxyprogesterone Acecate (MPA) for synchronization of estrus in 
Ettawah gross goats. Twenty goats were divided into two, the first group was 
given 75 mg of progesterone and the second group was given 100 mg of 
progesterone, by using sponge as intravaginal device. Estrus detection was 
performed by observing behavior and observation of the vulva. The results 
showed that doses of 75 mg (group I) and 100 mg (group II) progesterone were 
not significantly different (P>0,05) in inducing estrus (100%). Although did not 
significantly the use of progesterone intravaginal device without drying 
progesterone content induce estrus erlier than dried progesterone content 
(27,00+0,00 vs 29,4±3,29 hours). It can be included, that progesterone in 
intravaginal device contains of 75 mg MPA can be used to induce estrus 
effectively. 
Keywords: Progesterone, Oestrus Synchronization and Goats. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Kegiatan usaha kambing dapat berkembang dan sekaligus dapat 

diandalkan sebagai peningkat perekonomian rakyat pedesaan serta dapat menjadi 

salah satu sumber pendapatan peternak. Pendapatan para peternak kambing di 

desa  masih sangat sedikit karena berbagai faktor. Faktor-faktor yang penghambat 
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pendapatan dari usaha peternakan di desa adalah kesehatan kambing belum 

terkontrol dengan baik, pengetahuan peternak masalah pakan masih kurang, masih 

memelihara dalam jumlah sedikit dan kambing yang dipelihara ukuran tubuh 

kecil. Untuk mengatasi masalah pendapatan mayarakat pedesaan yang rendah 

karena memelihara kambing yang kecil adalah perbikan penampilan reproduksi 

kambing dengan menggunakan teknologi-teknologi peternakan. 

  Teknologi peternakan hususnya bidang reproduksi ternak sudah banyak, 

beberapa diantaranya inseminasi buatan (IB) dan sinkronisai atau penyerentakan 

birahi. Penyerentakan birahi adalah usaha dari manusia dalam memanipulasi 

reproduksi pada ternak sehingga dapat birahi pada waktu yang hampir bersamaan. 

Penyerempakan birahi yang umum dilakukan adalah dengan cara kimiawi yaitu 

menggunakan hormon progesteron dan hormon prostaglandin baik yang dikemas 

dalam bentuk spons maupun dalam bentuk CIDR (Hastono et al., 2000).  

 Berdasrkan uraian diatas permasalahan yang dihadapai dalam 

meningkatkan pendapatan mayarakat pedasaan adalah kambing yang ada 

dimasyarat kesehatannya belum terkontrol dengan baik, pengetahuan peternak 

masalah pakan mengenai kebuthan gizi kambing masih kurang, peternak di desa 

masih memelihara dalam jumlah sedikit dan kambing yang dipelihara memiliki 

ukuran tubuh kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan 

salah satu cara yang yaitu dengan cara menperbaiki penampilan kambing supaya 

memiliki nilai jual tinggi dan pendapatan masyarakat pedesaan manjadi lebih 

tinggi. Untuk memperbaiki penampilan kambing perlu dilakuan dengan teknologi 

di bidang reproduksi yaitu sinkroninasi atau penyerentakan birahi, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh dosis dan kemasan progesteron 

terhadap respon birahi pada ternak kambing peranakan Etawa. 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyerentakan birahi  dengan dosis 75 

mg dan 100 mg. 

2. Untuk mengetahui perlakuan kering dan basah yang paling efektif untuk 

penyerentakan birahi pada kambing PE. 
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 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pedoman dan dapat menjadi sumber informasi mengenai tata laksana 

reproduksi ternak, khususnya penyerentakan birahi pada kambing PE. 

2. Sebagai data penunjang untuk penelitian berikutnya. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor kambing PE 

dengan syarat pernah beranak minimal 1 kali dan tidak dalam keadaan bunting. 

Bahan dan Alat yang Digunakan 

1. Bahan-bahan yang Digunakan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah progesteron 

dalam kemasan 3 ml (Medroxyprogesterone Acecate) merk Depo Progestin 

kemasan  150 mg MPA/3cc produksi PT. HARSEN Jakarta – Indonesia, air 

digunakan untuk mencuci peralatan selama penelitian,  alkohol 70% sebagai 

anti septik, sabun unuk mencuci peralan supaya bersih, vaselin untuk pelicin 

aplikator spons, spons, tali nilon 

2. Alat-alat yang Digunakan 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spekulum 

untuk mendeteksi birahi, aplikator spons untuk memasukkan Hand Made 

Progesterone Sponse (HMPS) ke dalam vagina, Katter, jarum jahit, jarum 

suntik, penggaris, benang nilon, alat pemotong spons, korek api 

Variabel yang Diamati 

Adapun variabel yang diamati adalah sebagai berikut : 

1. Onset birahi  

2. Intensitas birahi 

3. Persentase kambing PE yang birahi. 

4. Lama Birahi 

Cara Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 15 Juni 2015 di 

kandang ternak kambing “PT. Sadana” Puyung Kabupaten Lombok Tengah. 
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Penggunaan dosis progesteron untuk menginduksi birahi pada kambing ada 

dua cara yaitu dosis total dan berdasarkan berat badan kambing. Penelitian 

mengenai pengruh dosis kering dan basah progesteron pada kambing PE ini 

menggunakan dosis total yaitu 75 mg dan 100 mg. Dosis 75 mg terdiri dari 

perlakuan kering 5 kali ulangan dan perlakuan basah 5 kali ulangan, sedangkan 

dosis 100 mg terdiari dari perlakuan kering 5 kali ulanagn dan perlakuan basah 5 

kali ulangan. 

HMPS dibuat dari bahan spons yang banyak dijual dipasaran dengan ukuran 

luas 1 m2 dan tinggi 5 cm. Spons dipotong memanjang menggunakan katter untuk 

mempermudah pembentukan menjadi bulat memanjang. Spons dibuat 

menggunakan alat pemotong spons dengan ukuran (diameter 2,75 cm dan panjang 

3 cm). Tali nilon dipasang di jarun jahit (±0,5 g), Setelah itu spons diikat dengan 

tali nilon dengan cara ditusuk ditengah-tengah panjang spons sehingga 

membentuk tanda silang pada bagian tengah. Kemidian tali nilon tersebut 

disatukan dan diikat pada salah satu dimeter spons. Panjang tali nilon pada spong 

tidak kurang dari 7,5 cm dengan tujuan tali nilon tersisa di luar vagina supaya 

proses pelepasan spons lebih mudah. Spons yang sudah diikat kemudiah dicuci 

dengan sabun cair dan dibilas menggunakan air sampai busa sabun di spons 

hilang. Setelah spons dicuci kurang lebih 20 kali bilasan langsung dijemur 

dibawah sinar matahari sampai kering. Spons yang sudah kering direndam 

menggunakan alkohol 70% selama 30 menit dengan tujuan untuk menghilangkan 

sisa zat-zat kimia yang ada di song tersebut. Spons diangkat kemudian diperas dan 

dikeringkan pada suhu ruangan selama 3 atau 4 jam. Spons yang sudah kering 

disimpan di kantong plastik supaya tetap steril. 

Spons yang sudah steril kemudian diinjeksikan hormon progeteron dengan 

dosis 75 mg dan 100 mg yang terdiri dari 5 kali ulangan baik perlakuan kering 

dan basah. Spons diinjeksikan menggunakan jarum suntik dengan cara 

menusukkan lebih dari 15 kali tusukan dan dilakukan dengan sedikit demi sedikit 

supaya progesteron tidak kelur dari spons. Jika progesteron keluar dari spong pada 

saat menginjeksi maka progesteron yang keluar disedot menggunakan jarum 

suntik, setelah itu dimasukkan lagi kedalam spons. Pada perlakuan basah spons 

yang sudah diinjeksikan porgesteron langsung digunakan. sedangkan spons 
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progesteron dalam perlakuan kering, dikeringkan pada suhu ruangan selama 2x24 

jam..  

Spons dimasukkan menggunakan alpikator  kedalam vagina kemudian 

didiamkan selama 12 hari. Pada hari ke-12 spons dilepas dengan cara menarik tali 

nilon yang tersisa di luar vagina. Deteksi dilakukan pada hari ke-13 sampai hari 

ke-14 dengan cara mengamati tingkah laku dan mengamati keadaan vulva. 

Pengamatan  birahi dilakukan 4 kali sehari yang diamati setiap  6 jam : 08.00; 

14.00; 20.00; dan 02.00. Setiap pengamatan dilakukan kurang lebih selama 30 

menit (Zaenuri dan Lukman, 2001).  

Penetuan intensitas skor birahi dapat dibedakan atas intensitas tinggi 

(sekor 3) bila kambing memberlihatkan semua gejala birahi, intensitas sedang 

(sekor 2) bila semua gejala birahi tampak kecuali gejala salaing menaiki sesama 

betina atau dinaiki pejantan pengusik, intensitas rendah (sekor 1) bila sebagian 

besar gejala birahi tidak nampak, kecuali keadaan vulva, dan (sekor 0) bila tidak 

nampak tanda-tanda birahi 

Untuk menghitung persetase ternak yang birahi adalah dengan cara: : 	

	 	 	 %
Jumlah	kambing	yang	birahi
Jumlah	kambing	yang	diamati

x	100	% 

Dalam penentuan Lama birahi kambing dihitung mulai pada saat kambing 

menunjukkan gejala birahi sampai kambing tidak mau dinaiki. Pengamatan gejala 

birahi mulai diamati 24 jam setelah spons dilepas. Apabila ternak tersebut tidak 

birahi pada deteksi pertama dan birahi pada deteksi kedua maka ternak tersebut 

terhitung birahi sejak setengah dari jarak waktu pengamatan. Sebaliknya apabila 

ternak tidak terdeteksi birahi maka ternak tersebut sudah tidak birahi setengah dari 

jangka waktu deteksi birahi. 

Analisa Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa  menggunakan 

Faktorial yang dihitung menggunakan SAS tahun 2000. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan terhadap Persentase Birahi Kambing PE 

Tabel 1. Persentase birahi kambing PE yang diimplantasi menggunakan spons 
progesteron dosis 75 mg dan 100 mg dengan perlakuan kering dan 
basah. 

Perlakuan 
Jumlah dan persentase birahi setelah perlakuan 

Kambing birahi 
(ekor) 

Kambing perlakuan 
(ekor) 

(%) 

75 mg (kering) 5 5 100 
75 mg (basah) 5 5 100 
100 mg (kering) 5 5 100 
100 mg (basah) 5 5 100 

Jumlah 20 20  
Rata-rata %   100 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Hasil penelitian ini mirip dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Abdurraham (2003) dengan imlantasi spons selama 14 hari menggunakan 

dosis 55 mg, 75 mg dan 85 mg mengalami birahi 100%. Penelitian dengan dosis 

yang lebih rendah masih efektif untuk menginduksi birahi apalagi menggunakan 

dosis yang lebih tinggi diatas 100 mg. Zaenuri et al. (2001) melakukan penelitian 

penyerentakan birahi menggunakan dosis yang lebih besar yaitu 150 mg dan 300 

mg mengalami birahi 100%. Perbedaan pemberian progesteron dari 55 mg sampai 

300 mg masih efektif untuk mengindusi birahi, kemungkinan ini disebakan karena 

kadar progesteron yang diberikan masih dapat meniru kadar progesteron pada 

siklus normal. Hypothlamus menjalankan pengaruhnya melalui sel-sel syaraf yang 

menyebabkan pengeluaran faktor-faktor pelepasan (releasing factors) kedalam 

peredaran darah menuju ke kelenjar adenohypophysa. Fator-faktor pelepas ini 

mengatur pelepasan gonadotropin kedalam aliran darah dan secara langsung 

mempengaruhi produksi ova dan hormon-hormon kelamin betina oleh ovarium. 

Kebanyakan hormon-hormon kelamin akan menghambat aktivitas hypothalmus 

(feed back mechanism) (Toelihere, 1985). 

Pengaruh Perlakukan Terhadap Onset Birahi 

Tabel 2. Onset birahi pada kambing PE yang diimplantasi menggunakan spons 
progesteron dosis 75 mg dan 100 mg dengan perlakuan kering dan 
basah. 

Dosis 
Perlakuan Jumlah 

(jam) rata-rata (jam) Kering (jam) Basah (jam) 
75 mg 33 27 282 28,2 ±2,53 
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27 27 SD* 

33 27 
27 27 
27 27 

rata-rata 29,4±3,29 SD 27±0,00 SD 

100 mg 

27 27 

282 
28,2 ±2,53 

SD* 

27 27 
27 27 
27 27 
33 33 

rata-rata 28,2±2,68 SD* 28,2±2,68 SD* 
Keterangan: Nilai yang bertanda * pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 

nyata (p>0,05).  
Hasil penelitian (tabel 2) di atas menunjukkan bahwa terjadi respon birahi 

lebih awal seperti gelisah, mendekati dan mencium pejantan dan sesama 

betinanya pada penggunaan dosis progesteron 75 mg dalam perlakuan basah dapat 

mentimusai birahi yang lebih awal yaitu dengan rata-rata 27 jam, sedangkan pada 

perlakuan kering respon birahi terjadi pada 29,4±3,29 jam setelah pencabutan 

spons. Perbedaan ini kemungkinan itu disebabkan karena progesteron yang 

dimasukkan ke vagina langsung larut oleh air yang dihasilkan vagina sehingga 

bisa diserap langung oleh pembuluh darah dan peogersteron dalam darah 

meningkat dastis. Ketika pelepasan spons pada perlakuan basah mengalami 

penurunan progesteron secara derastis estrogen dalam darah menigkat sehingga 

kambing betina menimbulkan tingkah laku birahi. Berdasarkan penelitian (tabel 2) 

diatas memberikan respon birahi lebih lama yaitu 27-29, 29,4±3,29 jam 

dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Misyunardi (2004) 

penampakan birahi muncul yaitu dengan dosis 1,5 mg/kg BB, 2,5mg/kg BB dan 

3,5mg/kg BB dengan 5 kali ulangan, berturut-turut 22,27 jam, 22,08 jam dan 

21,61 jam.  

Peggunaan dosis dalam penelitian tersebut memakai penentuan 

berdasarkan berat badan kambing. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh 

cara penentuan penggunaan progesteron yakni dengan cara menimbang kembing 

terlebih dahulu kemudian baru ditentukan jumlah progesteron yang akan 

digunakan sehingga progesteron yang digunakan tepat. Atau kemungkinan ketika 

progesteron diberikan dalam jumlah kecil maka progesteron dalam darah rendah, 
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sehingga pada saat pelepasan spons, progesteron dalam darah lebih cepat turun 

dan kadar estrogen dalam darah meningkat yang dapat memperlihatkan gejala 

birahi lebih awal.  

Pengaruh Perlakuan Terhadap Perubahan pada Alat Kelamin 

Tabel 3. Skor keadaan vulva pada kambing PE selama pengamatan birahi yang 
diimplantasi menggunakan spons progesteron dosis 75 mg dan 100 mg 
dengan perlakuan kering dan basah. 

Dosis 
Warna dan pembengkakan vulva Konsistensi lendir 

Kering (skor) Basah (skor) Kering (skor) Basah (skor) 

75 mg 

2,7 2,7 1,2 1,7 
2,5 2,8 2,2 2,5 
2 2,8 1,2 1,5 

2,2 2,7 1,5 1,8 
2,8 2,7 1,5 1,8 

rata-rata 2,44±0,34SD* 2,74±0,05SD* 1,52±0,41SD 1,86±0,38SD 

100 mg 

2,8 2,5 2 1,2 
2,5 2,8 1,7 2,3 
2,2 2,5 1,3 2 
2,7 3 1,8 1,7 
2,5 1,8 1,2 1,7 

rata-rata 2,54±0,23SD* 2,52±0,45SD* 1,6±0,34SD* 1,78±0,41SD* 
Keterangan: Nilai yang bertanda * pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 

nyata (p>0,05). 
Berdasarkan data analisis statistik dari hasil penelitian (table 3 dan tabel 4) 

diatas menunjukkan bahwa penggunaan dosis 75 mg dan 100 mg dalam perlakuan 

kering dan segar tidak berbeda nyata (P>0,05). Kemungkinan disebabkan oleh 

penggunaan progenteron baik 75 mg dan 100 mg masih bisa meniru kadar 

progesteron siklus normal. Walupun secara analisis statistik tidak berbeda nyata 

namun memiliki rata-rata yang berbeda. Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa 

penggunan dosis 75 mg dalam perlakuan basah memberikan skor respon birahi 

lebih tinggi yaitu dengan ratar-rata 2,74±0,05. Kemungkinan ini disebabkan oleh 

dosis rendah sehingga progesteron dalam darah tidak terlalu tinggi dan pada saat 

spons dilepas progesteron turun lebih cepat. Untuk perlakuan basah, progesteron 

mudah terlarut oleh cairan vagina sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah 

menyebabkan kadar progesteron didalam darah meninggkat lebih cepat.  

Ketika kadar estrogen dalam darah meningkat maka, ovum mengalami 

perubahan-perubahan kearah pematangan itu disebabkan karena estradiol dari 
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folikel the Graaf yang matang sehingga terjadi perubahan-perubahan pada saluran 

reproduksi tuburel yang masksimal pada fase birahi ini. Tuba fallopii menegang, 

epithel menjadi matang, cilia aktif; terjadi kontraksi tuba fallopii dan ujung tuba 

yang berfimbria merapat kefolikel the Graaf. Sekresi cairan tuba bertambah 

sehingga uterus bereaksi, tegang, dan beberapa spesies oedamatcus. Suplai darah 

ke uterus bertamabah menyebabkan mukosa tumbuh dengan cepat dan lendir 

disekresikan. Lendir cervix dan vegina bertambah dan mucosa berwarna merah 

jambu (Toelihere, 1985).  

Hasil penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Zaenuri dan Lukman 

(2001) menunjukkan hasil dengan skor yang lebih rendah bila dibandingkan 

dengan skor pengamatan keadaan vulva pada tabel 3 diats yaitu dosis 300 mg 

dengan kondisi gemuk, sedang dan kurus berturut-turut 1,8 ± 0,42, 1,6 ± 0,27 dan 

1,0 ± 0,00, sedangkan dengan dosis 150 mg dalam kondisi gemuk, sedang dan 

kurus berturut-turut memiliki skor 1,4 ± 0,27, 1,2 ± 0,22 dan 1,0 ± 0,00. Skor 

pengamatan keadaan vulva (tabel 3) lebih tinggi walaupun dosis yang digunakkan 

dalam penelitian ini lebih rendah. Kemungkin ini disebabkan karena tidak ada 

ukuran atau alat ukur yang paten untuk menentukan skor keadaan vulva. 

Penelitian ini hanya dilihat oleh mata telajang menyebabkan setiap orang 

memiliki penilaian yang berberda dalam penentuan skor keadaan vulva.   

Hasil penelitian (tabel 4) diatas menunjukkan bahwa skor dengan nilai 

tertinggi adalah dosis 75 mg dalam perlakuan basah yaitu 1,86±0,38.   Sedangkan 

Kualitas birahi lebih rendah adalah perlakuan dengan dosis progesteron 75 mg 

dalam kemasan kering yaitu 1,52±0,41. Kemungkinan ini disebabkan oleh 

perlakuan progesteron. Progesteron dengan perlakuan dalam bentuk basah 

langsung diserap oleh pembuluh darah, sedangkan perlakuan kering harus 

dilarutkan dulu oleh cairan yang dihasilkan vagina. Setelah larut baru bisa diserap 

oleh pembuluh darah dan proses dipusi tersebut memiliki tenggang waktu relatif 

lama dibandingkan dengan perlakuan dalam bentuk segar.  

Hasil penelitian skor pengamatan konsistensi lendir ini tidak jauh berbada 

dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Zaenuri dan Lukman (2001) yaitu 

dengan skor paling tinggi 1,6 ± 0,57  dan skor yang paling rendah adalah 0,8 ± 

0,42 menggunakan dosis 150 mg dan 300 mg. Hasil tersebut disebabkan karena 
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penggunaan dosis progesteron masih bisa meniru kadar progesteron siklus normal 

sehingga mendapatkan hasil relatif sama. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Intensitas Birahi 

Tabel 5: Intensitas birahi pada kambing PE yang diimplantasi menggunakan spons 
progesteron dosis 75 mg dan 100 mg dengan perlakuan kering dan 
basah. 

Hormon 
Progesteron 

Perlakuan 
Jumlah 
Ulangan 

Intensitas Birahi Rata-rata 
(SD) Sekor 1 Sekor 2 Sekor 3 

75 mg Kering 5 0 5 0 2,00±0,00 
 Basah 5 2 3 0 1,6±0,55 

100 mg Kering 5 2 2 1 1,8±0,84 
 Basah 5 3 2 0 1,4±0,55 

Sumber: data primer diolah 2016 

Dari hasil penelitian (tabel 5) diatas menunjukkan bahwa dengan dosis 75 

mg dalam perlakuan kering semua ulangan menempati sekor 2 yaitu semua gejala 

birahi nampak kecuali saling menaiki atau dinaiki dengan skor rata-rata 

2,00±0,00. Kemungkinan ini disebabkan karena progesteron dalam darah 

mengalami peningkatan yang sama. Saat pelepasan spons dari vagina kadar 

progesteron turun secara serentak, mengakibatkan gejala-gejala birahi yang 

nampak hampir sama. Dosis 75 mg dalam perlakuan basah menempati sekor 1 

dan skor 2 berturut-turut 2 ekor dan 3 ekor sebanyak 2 ekor dan sekor 2 sebanyak 

3 ekor dengan skor rata-rata 1,6±0,55. Selain penggunaan dosis dan perlakuan 

kemungkinan ini disebabkan karena perbedaan bobot badan kambing perlakuan. 

Tinggi rendahnya kadar progesteron dalam darah tergantung bobot badan 

sehingga sangat berpengaruh pada penggunaan progesteron.  

Dosis 100 mg dalam perlakuan kering menempati sekor 1, skor 2 dan skor 

3 berturut-turut  2 ekor, sekor 3 dan 1 ekor dengan skor rata-rata 1,8±0,84, 

sedangkan dalam kemasan kering memiliki sekor 1 dan skor 2 berturut-turut yaitu 

3 ekor dan 2 ekor dengan skor rata-rata 1,4±0,55. Hal tersebut kemungkinan 

terjadi karena kondisi kambing yang dikandangkan secara berkelompok akibatnya 

ketika pengamatan dilakukan pada tiap-tiap kambing menyebabkan kambing yang 

lain menjadi stres. Jika kambing stres maka gejala-gejala birahi yang tampak tidak 

maksimal sehingga rata-rata skor intensitas berbeda-beda. Hasil penelitian ini 

tidak jauh berbeda dengan penelitian Musmirin (2015) yaitu, ternak yang 
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menempati skor 2 lebih banyak sedangkan skor 3 hanya 1 ekor dengan skor rata-

rata 1,9, namun penelitian ini dilakukan pada sapi Bali.  

Pengaruh Perlakuan Terhadap Lama birahi 

Tabel 6: Lama birahi pada kambing PE yang diimplantasi menggunakan spons 
progesteron dosis 75 mg dan 100 mg dengan perlakuan kering dan 
basah. 

Dosis 
Kemasan Jumlah 

(jam) rata-rata (jam)Kering (jam) Basah  (jam) 

75 mg 

24 24 

258 25,8±4,05SD*
30 30 
18 24 
30 24 
30 24 

rata-rata 26,4±5,74SD* 25,2±2,68SD*     

100 mg 

30 24 

264 26,4±4,20SD*
30 30 
24 24 
30 30 
24 18 

rata-rata 27,6±3,29SD* 25,2±5,02SD*     
Keterangan: Nilai yang bertanda * pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 

nyata (p>0,05). 
Dari hasil penelitian (tabel 6) diatas menunjukkan bahwa dosis 100 mg 

dalam perlakuan kering terjadi respon birahi yang lebih lama yaitu 27,6±3,2 jam, 

sedangkan dosis 75 mg dalam perlakuan kering terjadi respon birahi lebih rendah 

yaitu 25,2±2,68 jam. Ini disebabkan karena singkatnya waktu pengamatan yaitu 3 

hari setelah spons dilepas dan jarak waktu pengamatan terlalu panjang. Hasil 

tersebut tidak berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Abdurraham (2003) yang menggunakan dosis 75 mg dengan lama birahi 24,10 

sampai 41,01 jam. Kemungkina hasil tersebut karena penggunaan dosis yang 

sama sehingga lama birahinya sama. Hal lain juga dipengaruhi karena banyak 

faktor yaitu kondisi dari tubuh ternak tersebut, asupan nutrisi pada ternak sebelum 

dilakukan penelitian, proses pemasangan spons juga sangat menentukan lama 

waktu birahi pada ternak. 

Lamanya birahi berfariasi antara jenis hewan (domba) 30-36 jam dan 

antara dua individu satu spesies. Kemungkinan sebagian besar perbedaan ini 

disebabkan oleh variasi-variasi suatu observasi estrus. Beberapa faktor 



12 
 

mempengaruhi estrus pada ternak diantaranya sapi dan domba dara sering 

memperlihatkan periode birahi yang lebih pendek dari pada betina-betina yang 

lebih tua. Kebanyakan periode estrus cukup lama sehingga betina yang mulai 

birahi pada malam hari masih tetap birahi pada hari berikutnya di siang hari 

(Toelihere, 1985).  

Keunggulan dan Kelemahan Perlakuan Kering dan Basah dalam 
Sinkronisasi Birahi 

Tabel 7. Keunggulan dan kelemahan perlakuan kering dan basah dalam 
sinkronisasi birahi pada kambing PE. 

Perlakuan Kering Perlakuan Basah 

- Keunggulan 
1. Spons progesteron dapat 

disimpan dalam waktu lama 
2. Proses pemasangan spong 

pada kambing lebih cepat 
- Kelemahan 

1. Onset birahi lambat 
2. Spons progesteron tersisa jika 

spong dibuat lebih dari materi 
penelitian 

- Keunggulan 
1. Lebih cepat dalam 

menstimulasi birahi 
2. Spons progesteron tidak ada 

yang tidak terpakai, karena 
langsung dipakai 

- Kelemahan 
1. Harus segera digunakan 
2. Proses pemasangan agak 

lambat 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kambing sinkronisasi birahi menggunakan hormon progesteron dengan dosis 

75 mg dan 100 mg secara intravaginal birahi 100% 

2. Perlakuan dalam bentuk basah menimbulkan respon birahi yang lebih awal 

dari pada perlakuan dalam bnetuk kering yaitu 27,00±0,00 dan yang lebih 

lama 29,4±3,29. 

Saran 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan supaya, membandingkan penggunaan 

dosis 75 mg intravaginal total dengan 1,5 mg/ kg  berdasarkan bobot badan. Dan 

membandingkan penggunaan dosis berdasarkan bobot badan dengan perlakuan 

kering dan basah. 

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada “PT. 

Sadana”  Puyung kabupaten Lombok Tengan, Nusa tenggara Barat, karena 

telah memberikan izin untuk penelitian disana. 
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