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Ringkasan 

Sugiharto. Pengaruh Laserpunktur Pada Titik Reproduksi Induk Anjing 

Pomeranian Terhadap Kejadian Birahi Induk Anjing pomeranian (Dibawah 

bimbingan Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Si. sebagai pembimbing pertama, Dr. 

AT Soelih Estoepangestie, Drh. Sebagai pembimbing serta, dan Prof. Dr. RTS. 

Adikara, MS., Drh. sebagai dosen pengajar ilmu akupuntur). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh laserpuntur pada titik-titik reproduksi 

terhadap timbulnya birahi, kecepatan timbulnya birahi dan lamanya birahi pada 

induk anjing pomeranian, dalam hal ini digunakan sebanyak enam belas ekor 

induk anjing pomeranian yang pernah mengalami estrus dua kali atau lebih dan 

dalam keadaan fisik yang sehat serta siklus reproduksi yang normal. Enam belas 

ekor induk anjing pomeranian dibagi menjadi delapan ekor pada kelompok 

kontrol dan delapan ekor pada kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol, 

diberi perlakuan plasebo dengan menempelkan alat laserpunktur pada titik-titik 

reproduksinya tanpa menghidupkan alat laserpunktur tersebut selama empat puluh 

detik. Pada kelompok perlakuan, diberi perlakuan laserpunktur pada titik-titik 

reproduksi induk anjing pomeranian selama empat puluh detik per titik selama 

tiga hari. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Peternakan anjing pomeranian di 

daerah Lawang, Malang. 

Dari pengamatan birahi pada induk anjing pomeranian yang diberi perlakuan 

laserpunktur pada titik-titik reproduksinya, dapat diketahui bahwa induk anjing 

pomeranian belum menunjukan gejala birahi pada hari ke empat pasca 

penembakan. Dalam kondisi normal unsur yin dan yang dalam tubuh seimbang. 

Hal ini tidak menyebabkan gangguan pada reproduksinya. Sesuai dengan teori yin 
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dan yang, tubuh akan selalu berusaha menyeimbangkan unsur yin dan yang 

sehingga tercapai keseimbangan. Dan ketika tubuh tidak dapat lagi 

menyeimbangkan unsur yin dan yang maka tubuh mengalami gangguan 

reproduksi. Sehingga laserpunktur dapat digunakan untuk menyeimbangkan 

kembali melalui Qi energinya. Oleh sebab itu, pada anjing dengan kondisi 

reproduksi (siklus estrus) normal, hasil stimulasi dengan perlakuan laserpunktur 

menggunakan laser He-Ne pada beberapa titik reproduksi (GV-4, GV-2, BL-23, 

dan titik ekstra genitalia), belum dapat menimbulkan gejala birahi pada induk 

anjing pomeranian. 

 Terdapat suatu  hormon yang mengatur sekresi hormon 

gonadotropin yang menyebabkan tidak timbulnya gejala-gejala estrus pada induk 

anjing pomeranian yang diberi perlakuan laserpunktur pada titik-titik 

reproduksinya. Terdapat suatu molekul yang sangat terpengaruh oleh keberadaan 

hormon inhibin ini yaitu Folikel Stimulating Hormon (FSH). Inhibin dipercaya 

menghambat pelepasan sejumlah FSH sehingga tidak terjadi estrus pada induk 

anjing betina pomeranian yang diberi perlakuan laserpunktur pada titik-titik 

reproduksinya.  
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