
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

1 
SKRIPSI      PENGARUH PERBEDAAN WAKTU…      DINI ARDININGTIAR 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penduduk Indonesia saat ini telah sadar akan pentingnya manfaat protein 

hewani untuk tubuh. Hal tersebut terbukti dari kebutuhan konsumsi daging yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi rendahnya produksi dan laju 

pertumbuhan populasi ternak yang menyebabkan ketersediaan daging di Indonesia 

sangat sedikit (Feradis, 2010), sehingga ditutup melalui impor sekitar 35% dari 

total kebutuhan daging (Ditjennak, 2010). Pemerintah harus menaruh perhatian 

lebih pada pengembangan ternak ruminansia kecil, khususnya domba yang 

diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan produksi daging dalam negeri 

(Nataatmaja dan Arifin, 2008). 

Ternak domba mempunyai peranan yang sangat baik dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, domba mempunyai keunggulan antara lain mudah 

dipelihara dan volume makanan yang dibutuhkan relatif kecil, proses 

reproduksinya cepat karena umur kebuntingan pendek dan dapat melahirkan lebih 

dari satu ekor anak dalam satu kelahiran, harganya relatif murah sehingga 

terjangkau oleh konsumen atau petani peternak untuk dikembangkan dan peluang 

pasar baik dalam maupun luar negeri masih terbuka luas (Rizal dan Herdis, 2010). 

Selain itu domba adalah salah satu ternak ruminansia kecil penghasil daging yang 

cukup potensial. Domba memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di 
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lingkungan tropis, bersifat prolifik dan cukup kebal terhadap beberapa penyakit 

(Wiradarya, 2005). 

Pengetahuan masyarakat terhadap teknologi reproduksi masih rendah, 

namun dewasa ini telah berkembang beberapa teknologi yang dapat menjadi 

pilihan. Penerapan teknologi reproduksi bertujuan meningkatkan efisiensi 

reproduksi dan efisiensi peternakan secara keseluruhan. Efisiensi reproduksi dapat 

ditingkatkan dengan cara mamadukan teknologi sinkronisasi birahi dan inseminasi 

buatan (Damayanti, dkk 2001). 

Manajemen pemeliharaan ternak domba yang baik dapat memicu 

peningkatan populasi ternak domba yang baik pula, salah satu manajemen 

pemeliharaan yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan sinkronisasi birahi 

pada ternak domba. Pada dasarnya sinkronisasi birahi dilakukan pada kelompok 

ternak domba untuk membuat domba birahi pada waktu yang bersamaan, 

sehingga pengelolaan reproduksi menjadi lebih efisien, pengamatan atau 

pendeteksian birahi lebih efektif dan pelaksanaan perkawinan, inseminasi atau 

transfer embrio dapat dilakukan dengan baik, pada akhirnya pengelolaan 

keturunan juga menjadi lebih mudah (Suripto dkk., 2000). Dan dapat 

mengefisienkan waktu dan tenaga dalam perkawinan, kelahiran dan pemasaran 

(Odde, 1990; Sutama dkk., 1998). 

Sinkronisasi birahi dapat dilakukan menggunakan hormon prostaglandin 

F2α. Prostaglandin F2α merupakan hormon luteolitik yang berfungsi menginduksi 

munculnya birahi dengan meregresi Korpus Luteum (Sumaryadi,2003). 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 
 

SKRIPSI      PENGARUH PERBEDAAN WAKTU…      DINI ARDININGTIAR 

Penyuntikan PGF2α dengan dosis 7,5 mg secara intramuskuler pada domba 

terbukti timbul birahi tiga hari setelah penyuntikan (Wiyono,1999). 

Generasi pertama bioteknologi reproduksi peternakan di Indonesia adalah 

Inseminasi Buatan (IB), teknologi ini masih menjadi teknologi andalan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak, pengendalian penyakit 

kelamin menular dan optimalisasi penampilan reproduksi. Program 

pengembangan IB tidak hanya cukup memasukkan semen ke dalam saluran 

reproduksi betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan pejantan, 

penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (beku) dan 

pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan, penentuan IB pada betina, 

bimbingan dan penyuluhan pada ternak sehingga IB secara luas diakui 

mempunyai dampak yang besar pada program pembiakan domba khususnya di 

negara lebih maju (Tarumingkeng, 2001). Keuntungan yang diperoleh dalam 

penerapan IB diantaranya memberikan penggunaan pejantan unggul secara luas, 

perbaikan mutu genetik dapat cepat terlaksana, meningkatkan laju efisiensi seleksi 

genetik, mengurangi resiko penularan penyakit kelamin dan menekan biaya untuk 

pemeliharaan pejantan (Hunter, 1995). 

Agar IB dapat berhasil dengan baik maka spermatozoa dari pejantan harus 

ditumpahkan secara benar di dalam alat kelamin betina sehingga tidak 

mengurangi kesuburan sel spermatozoa dan menjamin terjadinya pembuahan yang 

optimal serta deteksi birahi dan ketepatan waktu IB merupakan hal penting yang 

mempengaruhi keberhasilan kebuntingan pada ternak yang di IB. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh 
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perbedaan waktu inseminasi buatan terhadap angka kebuntingan domba ekor 

gemuk yang disinkronisasi dengan prostaglandin F2α. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : apakah perbedaan waktu IB 

berpengaruh terhadap angka kebuntingan domba ekor gemuk yang disinkronisasi 

dengan PGF2α ? 

 

1.3 Landasan Teori 

Sinkronisasi birahi dengan menggunakan Prostaglandin F2α bersifat 

luteolitik, yaitu meregresi korpus luteum dengan cara memasuki aliran darah yang 

menuju ovarium menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokontriksi, 

sehingga aliran darah yang menuju ovarium akan terhenti. Dengan hancurnya 

korpus luteum menyebabkan terhentinya sekresi hormon progesteron, yang diikuti 

meningkatnya kadar FSH dalam darah yang berfungsi untuk merangsang 

pertumbuhan folikel. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadi pertumbuhan dan 

pematangan folikel dalam ovarium, efek pemberian prostaglandin F2α akan 

menurunkan level progesteron dan akan memberikan efek  feedback positif 

terhadap pelepasan hormon FSH dan LH (Toelihere, 1995). Tujuan sinkronisasi 

adalah untuk memanipulasi proses reproduksi, sehingga ternak akan mengalami 

birahi serentak serta terjadi proses ovulasi dan dapat diinseminasi dengan hasil 

fertilitas normal. Sinkronisasi birahi merupakan teknik yang paling penting untuk 
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menunjang keberhasilan IB dan transfer embrio. Penggunaan teknik sinkronisasi 

birahi akan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan reproduksi kelompok 

ternak, disamping juga mengoptimalisasi pelaksanaan inseminasi buatan dan 

meningkatkan fertilitas kelompok (Waluyo, 2010). 

Deteksi birahi yang tepat merupakan faktor yang penting dalam hasilnya 

perkawinan dan program Inseminasi Buatan. Penyebab rendahnya angka 

kebuntingan pada peternakan tradisional maupun modern salah satunya adalah 

kurang tepatnya dalam mendeteksi birahi, selain itu deteksi birahi yang tepat juga 

berguna untuk memperkirakan waktu ovulasi sel telur (ovum), waktu konsepsi 

dan waktu beranak (Tomaszewska dkk., 1991). Inseminasi Buatan merupakan 

cara paling berhasil dan diterima secara luas. Pengembangan IB dalam upaya 

pengembangan peternakan adalah merupakan keuntungan peternak dalam 

menekan biaya produksi yang tinggi dan nilai ekonomi yang dibutuhkan. Birahi 

yang sudah terdeteksi, maka waktu inseminasi optimum merupakan faktor yang 

harus diperhatikan. Suksesnya Inseminasi Buatan tergantung pada banyak faktor, 

yaitu kesuburan ternak betina, kesuburan ternak pejantan, teknik inseminasi, 

keterampilan inseminator dan faktor penentu lainnya. Ternak domba yang 

disinkronisasi birahi menggunakan Prostaglandin F2α, birahi dapat timbul dua 

hari setelah penyuntikan PGF2α. Sehingga dapat diperkirakan lama birahi dan 

waktu ovulasi. Lama birahi pada domba berkisar 24-36 jam, sedangkan ovulasi 

terjadi 24-30 jam sejak mulainya birahi (Ismudiono dkk., 2010). Inseminasi 

Buatan sebaiknya dilakukan pada 12 jam sesudah pertama kali terlihat birahi 

(Toelihere, 1993). 
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Tempat terjadinya fertilisasi pada ternak domba di ampula dari tuba falopii 

(Hafez, 2000). Fertilisasi terdiri dari serangkaian langkah yang dimulai dengan 

penembusan lapisan sel telur oleh spermatozoa diikuti oleh masuknya 

spermatozoa ke dalam sitoplasma sel telur dan pengaktifan sel telur 

(Tomaszweska dkk., 1991). 

Metode pemeriksaan kebuntingan dini yang paling modern digunakan saat 

ini adalah ultrasonografi (USG). Penggunaan USG sudah terbukti keakuratannya 

dan kepraktisannya dalam mendeteksi kebuntingan dini. Beberapa keunggulan 

dari USG antara lain adalah alat ini bersifat non-invasif atau tidak menimbulkan 

trauma fisik pada organ tubuh ternak domba, tidak memberikan efek samping 

terhadap domba dan pemeriksa, dapat digunakan untuk memeriksa pada semua 

umur dan dalam kondisi apapun, tidak memerlukan ruangan dan persiapan khusus 

sehingga cocok untuk digunakan di lapangan serta mudah, cepat dan tepat dalam 

penggunaannya. Instrument USG modern merupakan sebuah peralatan yang 

canggih. USG memakai prinsip pulsus ultrasound (pulse-echo ultrasound), yaitu 

dihasilkan oleh piezoelectric crystal dalam transducer, bila kontak dengan 

jaringan akan merubah impedensi akustik dan memantul ke transducer selanjutnya 

dirubah ke dalam energi listrik dan ditampilkan menjadi sebuah (Goddard, 1995). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

waktu inseminasi buatan terhadap angka kebuntingan domba ekor gemuk yang 

disinkronisasi dengan PGF2α. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui waktu 

yang tepat inseminasi buatan pada domba ekor gemuk yang telah disinkronisasi 

dengan PGF2α  untuk meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktifitas ternak 

domba. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : Perbedaan waktu inseminasi buatan berpengaruh terhadap angka 

kebuntingan domba ekor gemuk yang disinkronisasi dengan PF2α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	4. BAB I PENDAHULUAN



