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  BAB I 

PENDAHULUAN 

Kambing merupakan salah satu ternak penghasil daging atau susu, 

sehingga prospektif untuk dikembangkan. Kambing memiliki sifat yang 

menguntungkan mudah dikembangbiakan, jarak antar kelahiran pendekdan 

jumlah anak dalam satu kelahiran kerap lebih dari satu ekor (prolifik), 

menyebabkan banyak masyarakat yang mengusahakan ternak kambing. Mulyono 

dan Sarwono (2010) menyatakan bahwa hampir 97% kambing dan domba 

Masalah muncul ketika peternakan rakyat maupun yang tergabung dalam 

Kelompok Tani Ternak (KTT) pada umumnya belum mampu mengoptimalkan 

potensi ternak. Kemampuan kambing untuk beranak tiga kali dalam dua tahun 

dengan kelahiran prolifik belum dapat diusahakan. Peternak cenderung 

memelihara ternak dengan jumlah sedikit sebagai usaha sampingan, dengan 

kondisi ternak selalu dikandangkan dan tidak memiliki pejantan sendiri (Sutiyono 

et al., 2008). Tiap usaha peternak kambing di Indonesia rata-rata hanya mampu 

memelihara 6 ekor kambing (Parasmawati et al., 2012).  Hal ini disebabkan 

karena produktivitas ternak kambing belum berjalan secara kontinyu. 

Produktivitas ternak dipengaruhi oleh kemampuan reproduksi ternak baik secara 

langsung maupun tidak langsung (Hafizuddin et al., 2012).  

Upaya peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan penerapan 

teknologi tepat guna, perpaduan teknologi inseminasi buatan dan sinkronisasi 

diternakkan oleh peternak rakyat di pedesaan.  
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berahi.  Penyerentakan atau sinkronisasi berahi dilakukan untuk mengendalikan 

siklus berahi beberapa ternak betina secara hormonal, sehingga berahi muncul 

pada waktu hampir bersamaan (Pamungkas dan Doloksaribu, 2008; Sutiyono et 

al., 2008).  Keuntungan yang diperoleh dari penyerentakan berahi adalah siklus 

beranak dapat diatur dengan lebih mudah atau dengan kata lain dapat 

meningkatkan efisiensi reproduksi serta mengoptimalkan pelaksanaan inseminasi 

buatan. 

Inseminasi buatan tidak selalu mengalami keberhasilan. Keberhasilan 

inseminasi buatan dipengaruhi oleh kondisi reproduksi ternak, tersedianya pakan 

dengan kualitas baik, ketepatan masa estrus kambing, kualitas semen beku dan 

umur kambing betina.  Efisiensi reproduksi yang masih rendah menyebabkan 

produksi ternak belum berjalan secara kontinyu.  Efisiensi reproduksi yang rendah 

disebabkan karena rendahnya atau ketidaktahuan peternak tentang deteksi berahi 

(Hafizuddin et al., 2012; Parasmawati et al., 2012). Peternak kecil umumnya 

belum mengetahui secara jelas mengenai tanda-tanda berahi pada ternak betina. 

Keterlambatan dalam mengawinkan ternak mempengaruhi  tingkat keberhasilan 

perkawinan (Haenlein et al., 2004). Ternak muda tingkat berahinya belum begitu 

baik sebab pakan masih digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Hormon reproduksi belum berfungsi secara maksimal ketika fase pertumbuhan 

sedang berjalan karena pakan yang dikonsumsi masih banyak digunakan untuk 

tumbuh.  Pengamatan intensitas berahi dapat dilakukan dengan cara pemberian 

skor pada gejala klinis seperti bengkak dan warna merah pada vulva, terdapatnya 
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lendir, diam saat dinaiki, gelisah dan nafsu makan menurun (Hafizuddin et al., 

2012). 

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengamati tampilan berahi Kambing 

Jawarandu yang dilakukan sinkronisasi berahi, pada umur yang berbeda. 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati perubahan vulva (warna dan 

kebengkakan vulva) dan lendir serviks (kelimpahan dan ferning lendir serviks). 

Manfaat dari penelitian adalah didapatkannya informasi tampilan berahi Kambing 

Jawarandu pada umur 1-4 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


