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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anjing pomeranian adalah salah satu anjing yang paling banyak diminati 

di masyarakat penghobi pemelihara anjing di kota Surabaya. Menurut Natasaputra 

(2005) yang dikutip Bagas dkk., (2013), anjing ras di indonesia mulai banyak 

diminati oleh pecinta dan penggemar anjing serta pamornya yang semakin 

meningkat sejak tahun 2000. Permasalahan tersebut memicu para breeder anjing 

ras berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun kendalanya 

adalah kurangnya jumlah pasokan anakan anjing pomeranian yang akan dijual. 

Menurut pengalaman hal ini diakibatkan karena lamanya siklus reproduksi anjing 

pomeranian adalah dua kali setahun dan setiap kelahiran maksimal empat ekor 

anakan anjing pomeranian. 

Dalam pembangunan peternakan, teknologi mempunyai peranan yang 

penting didalam meningkatkan produksi dan reproduksi ternak (Parmin, 2000) 

termasuk ternak anjing. Menurut Soehadji (1993) yang dikutip Parmin (2000), 

teknologi peternakan meliputi teknologi konvensional dan teknologi bioteknologi, 

salah satunya dan yang berkembang saat ini adalah akupunktur. Teknologi 

akupuntur selain digunakan sebagai pengobatan, juga dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam memacu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, dan 

meningkatkan kemampuan produksi ternak (Parmin, 2000). 

Menurut Benerjee dan Chungpoon (1991) yang dikutip Guntoro dan Yasa 

(2002), salah satu teknologi alternatif untuk gertak birahi yang cukup efektif 

adalah dengan laserpunktur. Proses biologi pada makhluk hidup dapat direkayasa 

oleh rangsangan yang dilakukan pada titik akupuntur, sehingga sel-sel dapat 
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bekerja secara maksimal (Adikara, 1994) yang dikutip oleh (Rusmidah, 1998). 

Namun untuk meningkatkan fertilitas pada anjing ternyata belum banyak 

dilakukan terutama dengan pemanfaatan teknologi laserpunktur (Bagas dkk., 

2013). 

Teknologi laserpunktur untuk gertak birahi telah diterapkan pada sapi bali, 

kambing lokal, kambing pernakan etawah, domba garut serta kerbau. Menurut 

Guntoro et al., (2001) yang dikutip Guntoro dan Yasa (2002), aplikasi 

laserpunktur pada sapi bali menghasilkan respon birahi 90 % dan dari hasil 

inseminasi buatan diperoleh tingkat kebuntingan 80%.  

Pasca aplikasi pada kambing menyebabkan meningkatnya produksi 

estrogen dan menurunnya kadar progesteron dalam darah secara nyata dan 

penggunaan untuk gertak birahi juga memberikan kecepatan respon yang tidak 

kalah dengan penggunaan hormon (Samik, 2005).  

Perlakuan penembakan laserpunktur pada titik–titik reproduksinya baik 

dengan satu kali penembakan maupun dengan dua kali penembakan dengan 

interval tiga hari pada kambing betina lokal, menghasilkan gejala-gejala birahi 

yang jelas pada hari ketiga setelah penembakan diikuti dengan peningkatan 

jumlah korpus luteum. Peningkatan jumlah korpus luteum pada kambing betina 

yang diberi perlakuan laserpunktur dimungkinkan karena laser mempengaruhi 

organ reproduksi kambing terutama ovariumnya. Hal ini terjadi karena pada 

kambing betina lokal tersebut memasuki fase luteal yang dipercepat, sehingga 

dapat disimpulkan telah terjadi pertumbuhan korpus luteum lebih banyak dari 

normal atau dengan kata lain kambing betina lokal tersebut mengalami 

superovulasi (Rusmidah, 1998). 
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Pada 17 titik reproduksi pada fase luteal domba garut (Ovis aries) 

menghasilkan 100% betina birahi sedangkan pada perlakuan tanpa melihat fase 

birahinya menghasilkan 95% betina birahi. Teknologi dapat digunakan sebagai 

teknologi alternatif untuk sinkronisasi birahi selain dengan preparat hormon 

dengan tingkat keberhasilan birahi cukup tinggi dan harga yang lebih ekonomis 

(Herdis, 2005). 

Perlakuan pada kerbau juga cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari 

penelitian yang dilakukan Guntoro dan Yasa (2002), yang menyebutkan tingkat 

kebuntingan dari induk kerbau yang diberi perlakuan laserpunktur mencapai 72% 

dimana tingkat kebuntingan induk kerbau pada Dirjen peternakan untuk suatu 

kawasan melalui inseminasi buatan (IB) adalah 55%. Pada uji progesteron dan 

estrogen kerbau, sebelum diberi perlakuan laserpunktur konsentrasi hormon 

progesteron di dalam darah rata-rata 8,41 ± 1,71 ng/ml sedangkan setelah dilaser 

(pada hari ke 3), konsentrasi progesteron nyata lebih rendah yaitu 0,68 ± 0,02 

ng/ml dan konsentrasi hormon estrogen nya meningkat secara tajam ( p ≤ 0,05) 

dari rata-rata 54,33 ± 3,51 ng/ml sebelum diberi perlakuan laserpunktur dan 

setelah diberi perlakuan  laserpunktur konsentrasinya menjadi  60,75 ± 2,2 ng/ml. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan  

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian sehingga dapat menimbulkan birahi 

2. Apakah ada pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap kecepatan timbulnya birahi 
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3. Apakah ada pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap lama timbulnya birahi 

1.3. Landasan Teori 

Teknologi laserpunktur pada ternak adalah teknik menggunakan LASER 

(Light Amplificated Stimulated Emission by Radiation) yang ditembakkan pada 

titik akupunktur sebagai reseptor biologi yang mempunyai hubungan dengan 

organ terkait sehingga tercapai peningkatan kapasitas dan efisiensi pada organ 

tersebut, yang digambarkan dalam bentuk peningkatan prestasi biologi ternak. 

Laser yang dimaksud adalah sejenis Laser lunak atau Soft Laser (Adikara, 2010). 

Laser yang ditembakan pada titik akupunktur berfungsi sebagai biostimulator. Hal 

ini disebabkan laser yang ditembakkan dapat mengaktifkan sel-sel tubuh menjadi 

lebih baik dan optimal, sehingga tercapai keseimbangan (Klide dan Kung, 1977). 

Pemanfaatan induksi laserpunktur salah satunya dapat digunakan untuk 

meningkatkan fertilitas (Bagas dkk., 2013). Metode dengan laser, merupakan cara 

yang sangat popular digunakan, baik dalam bidang pengobatan maupun 

kesehatan. Penggunaan laser He-Ne sebagai biostimulator pada titik akupunktur 

ini, telah diujicobakan sebelumnya pada berbagai hewan ternak, antara lain ayam, 

dan sapi guna peningkatan produksi daging, telur ataupun susu, atas 

keberhasilannya, maka teknologi laser He-Ne diterapkan pula pada hewan 

kambing guna meningkatkan pertumbuhan dan produksi susu (Adikara, 1998). 

Menurut Susan et al., (2001) yang dikutip Herdis (2005) menyatakan, seperti 

halnya elektro akupunktur, laserpunktur melibatkan titik meridian yang akan 

menimbulkan efek pengaturan fungi biologis. Dan sampai sekarang laserpunktur 

digunakan sebagai terapi pada kasus indigesti, gastroenteritis, konstipasi, paralisis 
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saraf, infertilitas, dan mastitis. Hardjatno (2001) yang dikutip Herdis (2005) 

menyatakan, terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa laser 

berkekuatan rendah yang digunakan untuk laserpunktur (5 mW sampai 30 mW) 

terbukti dapat meningkatkan aktifitas jaringan seperti peningkatan hormone dan 

enzim jaringan. Bahkan beberapa penelitian menunjukan laserpunktur dapat 

memperbaiki  sistem vaskuler, endokrin dan berbagai sistem tutbuh lainnya.  

Menurut Kiswan (1995) yang dikutip Herdis (2005), secara teoritis semua 

laser energi rendah (infra red, gallium alluminium arsnide / Ga Al As, helium 

neon / He Ne) dapat dimanfaatkan untuk akupuntur. Namun yang mempunyai 

daya tembus sampai titik akupuntur adalah gas He-Ne yang mempunyai panjang 

gelombang 660–1300 nm. Energi yang dikeluarkan oleh neon LASER yang 

mengenai titik akupuntur dihitung dengan rumus: 

Energi (Joule) ═ Daya (watt) x waktu (detik) 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, penilitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk: 

1. Mengetahui pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap timbulnya birahi  

2. Mengetahui pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap kecepatan timbulnya birahi 

3. Mengetahui pengaruh laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap lama timbulnya birahi 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penilitian ini adalah dapat memberikan 

informasi mengenai efek laserpunktur pada titik-titik reproduksi induk anjing 

pomeranian terhadap timbulnya birahi pada induk anjing pomeranian serta 

kecepatan dan lama timbulnya birahi pada induk anjing pomeranian. 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan 

terjadinya birahi, kecepatan timbulnya birahi, dan lama timbulnya birahi antara 

induk anjing pomeranian yang diberi perlakuan laserpunktur dibandingkan 

kelompok kontrol induk anjing pomeranian yang tidak diberi perlakuan 

laserpunktur. 
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