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Lamongan merupakan wilayah kering yang banyak 

terdapat populasi kambing lokal (kacang cross) dan 

diusahakan oleh peternak rakyat secara tradisional. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan 

Estrus Synchronization dan teknologi IB jenis Boer  terhadap 

persentase birahi dan kebuntingan kambing lokal pada 

kelompok petani peternak “Telaga Ternak Mandiri” di 

Kabupaten Lamongan. Penelitian dilaksanakan di Desa 

Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 

mulai tanggal 2 april – 30 juli 2016. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Studi analitis yaitu seperti pada 

desain percobaan (Nazir, 2005). Sampel yang digunakan 

sebanyak 20 kambing lokal. Semen beku yang digunakan 

breed australian boer galur Banjo dan Klien Diamond yang 

diperoleh dari Laboratorium Lapang “Sumber Sekar” Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  penerapan Estrus Synchronization 

PGF2α pada kambing lokal  di kabupaten Lamongan 

menghasilkan respon birahi tertinggi sebesar 80% dicapai 

pada dosis 1,5 ml / ekor. Rerata angka kebuntingan hasil 

teknologi IB jenis boer terhadap kambing lokal di kabupaten 

lamongan adalah sebesar 75%.   

Kata Kunci : IB, Estrus Synchronization, Boer, Kambing Lokal, 

Lamongan 
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Desa Tlogoagung Kecamatan 

Kembangbahu Kabupaten Lamongan 
merupakan salah satu desa yang 
masyarakatnya banyak bermata pencaharian 
sebagai petani dan peternak. Kepemilikan 
ternak kambing di desa Tlogoagung rata-rata 
adalah 1-3 ekor/KK dengan status milik sendiri 
maupun memelihara milik orang lain (paruhan). 
Jenis kambing yang dipelihara terdiri dari 
kambing lokal “kacang” dan peranakannnya. 
kegiatan utama adalah usaha pembibitan. 

Kelompok Tani “Rukun Tani II” dan 
Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” 
merupakan kelembagaan yang berfungsi 
sebagai organisasi petani dan peternak di desa 
Tlogoagung. Salah satu tujuan didirikannya 
kelompok tersebut adalah sebagai wadah 
silaturahmi dan tukar pengalaman antar warga 
petani-peternak khususnya tentang usaha 
Pertanian dan budidaya ternak baik sapi 
maupun kambing. 

Secara umum kondisi usaha budidaya 
ternak kambing di desa Tlogoagung masih 
dikelola secara tradisional. Banyak 
permasalahan yang ada diantaranya : 
Kompetensi produksi ternak kambing peternak 
yang masih kurang, sistem perkandangan yang 
belum layak standar, belum menggunakan bibit 
unggul, dan manajemen reproduksi yang masih 
tradisional. Permasalahan tersebut menjadikan 
peternak cenderung merugi karena produktivitas 
ternak yang tidak bisa tinggi. 

Faktor yang menyebabkan kurang 
berkembangnya ternak kambing di kelompok ini 
adalah pelaksanaan manajemen reproduksi 
yang masih tradisional. Belum ada pembibitan 
khusus yang dilakukan peternak sehingga 
kebutuhan bibit unggul masih sangat 
bergantung dari daerah lain. 

Kambing jenis PE yang secara alami 
merupakan salah satu jenis kambing yang di 
budidayakan dengan tujuan utama Perah 
(Produksi susu) selama ini kurang bisa optimal 
di Kabupaten Lamongan. Hal ini disebabkan 
Lamongan merupakan daerah yang secara 
klimatologis beriklim kering sehingga produksi 
susu kambing PE tidak bisa maksimal. Perlu 
adanya introduksi jenis kambing unggul tipe 
pedaging yang lebih optimal dikembangkan di 
Kabupaten Lamongan diantaranya Kambing 
Boer. Diperlukan juga teknologi sinkronisasi 
birahi dan inseminasi buatan untuk 
meningkatkan manajemen reproduksinya. 

 

Hasil Kegiatan Penyuluhan 

Sebelum dilaksanakan penyuluhan, 
peserta diajak untuk mengerjakan soal pre-test. 
Hasil pre-test menunjukkan bahwa nilai yang 
dicapai peserta rata-rata sebesar 44,0 nilai yang 
rendah tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan peserta terhadap teknologi 
sinkronisasi birahi dan IB kambing masih sangat 
rendah.  

Kegiatan penyuluhan  dilakukan untuk 
meningkatkan pengetahuan berdasarkan hasil 
pre-test yang dicapai. Materi yang diberikan 
adalah tentang pengenalan jenis kambing 
khususnya kambig kacang dan kambing boer, 
materi selanjutnya adalah tentang perkandangan 
kambing yang baik, pakan kambing dan 
kesehatan kambing. Kegiatan ini dihadiri oleh 18 
orang peserta dari kelompok tani “Rukun Tani II” 
dan kelompok petani-peternak “Telaga Ternak 
Mandiri” Desa Tlogoagung Kecamatan 
Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
Hasil Kegiatan Estrus Synchronization 

Kegiatan pelatihan estrus synchronization 
ini diharapkan mampu memberikan keterampilan 
dasar bagi peternak kambing dalam 
menyerentakkan birahi ternak kambing betina 

produktif yang mereka miliki. Sebelum dilakukan 
estrus synchronization, dilakukan pemeriksaan 
kebuntingan pada kambing betina. Hal ini 
bertujuan untuk menghindari penyuntikan 
hormon pada kambing yang sedang bunting 
karena dapat menyebabkan keguguran. Kegiatan 
ini menghasilkan Manual prosedure estrus 
synchronization dan pemberian hormon PGF2α 
20 ds pada 20 ekor kambing lokal betina.  
Hasil Kegiatan Deteksi Birahi 

Salah satu faktor penting dalam mencapai 
keberhasilan IB kambing adalah ketepatan dalam 
mendeteksi birahi. Berdasarkan pelatihan deteksi 
birahi kambing yang telah dilakukan, maka 
peternak peserta IbM telah dapat mengetahui, 
memahami dan terampil dalam menentukan 
birahi kambing betina produktif. Ciri-ciri ternak 
kambing yang sedang birahi , yaitu ekor dikibas-
kibaskan, alat kelamin bengkak dan basah, ternak 
gelisah dan diam jika dinaiki temannya. Hasil 
pengamatan tim IbM dan peserta menunjukkan 
bahwa dari 20 ekor kambing yang di sinkronisasi 
didapat 14 ekor (70%) yang birahi. Kemudian 10 

Hasil dan Manfaat Latar Belakang 



 

 

hari berikutnya dilakukan sinkronisasi kembali 
pada 6 ekor ternak yang belum birahi.  
Hasil Pelatihan IB pada Kambing 

Penerapan teknologi Inseminasi Buatan 
dilakukan pada 14 ekor ternak kambing yang 
birahi akibat sinkronisasi tahap pertama yang 
diketahui birahi dengan ciri-ciri seperti tersebut 
diatas. Kemudian dilanjutkan IB pada 6 ekor 
kambing yang telah disinkronisasi tahap kedua 
yaitu 10 hari setelah sinkronisasi pertama. Pada 
kegiatan inseminasi buatan ini tahap pertama 
dilakukan pada 14 ekor kambing dan tahap kedua 
6 ekor kambing menyesuaikan kondisi birahi 
ternak hasil sinkronisasi. Kegiatan ini mampu 
memahamkan secara langsung teknologi IB dan 
beberapa kader juga melaksanakannya hingga  
terlatih dan terampil. Kegiatan ini juga 
menghasilkan manual  prosedur Inseminasi 
Buatan pada Kambing. 
Hasil Pelatihan Deteksi Kebuntingan dan 
Recording 

Setelah dilakukan kegiatan Inseminasi 
Buatan, maka jarak 1-2 bulan berikutnya 
dilakukan deteksi kebuntingan pada kambing 
beserta pencatatan reproduksinya (recording). 
Metode deteksi kebuntingan yang dikenalkan 
dalam kegiatan ini antara lain : a) melalui 
pengamatan repeat breeding nya, yaitu 
mengamati pada 15 hari setelah IB apakah 
kambing tersebut birahi lagi atau tidak. B) palpasi 
yaitu malakukan perabaan pada perut bagian 
bawah dan legokan atas perut kambing pada 1-2 
bulan setelah dilakukan IB.  

Pencatatan reproduksi dilakukan pada 
beberapa hal antara lain : tanggal sinkronisasi, 
status birahi, tanggal dan waktu IB, breed dan 
galur pejantan, hasil pemeriksaan kebuntingan, 
tnggal lahir dan bobot lahir. Berdasarkan kegiatan 
pelatihan yang telah dilakukan diketahui bahwa 
peserta telah mengetahui dan memahami serta 
dapat melakukan deteksi kebuntungan dan 
melakukan recording. 
Manfaat Penelitian/Pengabdian Masyarakat 
a. Petani-peternak mampu dan terampil dalam 

mengelola pembibitan Kambing Jenis Unggul 
Boer dengan target peningkatan litter size 2-3 
kali / 2 tahun. 

b. Petani-peternak mampu dan terampil 
mendeteksi birahi sehingga perkawinan tidak 
sering gagal dengan target service per 
conseption (S/C)= 1-2. 

c. Petani-peternak dapat memperoleh 
pelayanan perkawinan kambing yang 
dilakukan dengan sistem kawin buatan / 
Inseminasi Buatan (IB). 

d. Petani-peternak dapat meningkatkan kualitas 
genetik kambing lokal mereka dengan target 
dihasilkannya keturunan Boerka yang secara 

Lokasi dan Waktu   
Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok 

Mitra yaitu : 1) Kelompok Tani “Rukun Tani II” 
dan Kelompok Petani Peternak “Telaga Ternak 
Mandiri” yang beralamat di Desa Tlogoagung 
Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan. Dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 
sampai dengan 30 juli 2016. 

Metode Pendekatan 
Berdasarkan kondisi dan prioritas 

masalah yang ada maka perlu dilakukan 
penyelesaian masalah melalui beberapa metode 
pendekatan diantaranya: 

1. Pemetaan kondisi teknis pengelolaan 
manajemen pembibitan kambing lokal di 
desa Tlogoagung kecamatan 
Kembangbahu kabupaten Lamongan. 

2. Penyuluhan tentang teknologi IB jenis 
kambing Boer dengan estrus 
Synchronization Kerja sama dengan 
Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kabupaten lamongan  

3. Pelatihan teknik mendeteksi birahi 
(estrus) ternak kambing lokal kepada 
petani-peternak anggota Kelompok 
Mitra. 

4. Pelatihan teknik Inseminasi Buatan (IB)  
kambing pada kader di kelompok mitra 

5. Pelatihan teknik estrus synchronization 
pada kader di kelompok mitra 

6. Penyediaan peralatan teknologi IB dan 
teknologi sinkronisasi di kelompok mitra. 

7. Penyediaan tempat pelayanan IB 
kambing yang dikelola oleh kelompok 
mitra. 

8. Pendampingan (bimbingan teknis) 
tentang keberlanjutan penerapan 
teknologi IB jenis kambing boer dengan 
estrus synchronization pada kambing 
lokal di tingkat kelompok ternak “Telaga 
Ternak Mandiri”. 
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performance (PBB 0,2 kg/hr) dan harga jual 
lebih menguntungkan. 

e. Tersedianya peralatan dan materi bahan di 
tingkat kelompok petani-peternak untuk 
pengelolaan manajemen reproduksi yang 
baik pada ternak kambing. 

f. Terbentuknya usaha teknis semi komersial 
kelompok mitra dalam bentuk Kader 
Pelayanan IB kambing jenis Boer di Kelompok 
Ternak “ Telaga Ternak Mandiri”. 
 
 
 
 

 

 

 

 


