


Definisi  

• Interval antara timbulnya suatu periode 

berahi ke permulaan periode berahi 

berikutnya yang memiliki ritmik yang khas 

pada betina tidak bunting 

• Interval-interval ini disertai perubahan 

fisiologik di dalam saluran betina 



Fase / Periode Estrus 

Fase Folikuler 

Fase Luteal  

Proestrus 

Estrus 

Metestrus 

Diestrus 



Proestrus 
• Fase sebelum estrus 

• Fase dimana folikel 

tumbuh di bawah 

pengaruh FSH dan 

menghasilkan estradiol  

• Sistem reproduksi 

memulai persiapan untuk 

pelepasan ovum dari 

overium 

• Akhir dari fase ini, betina 

memperlihatkan 

perhatian pada jantan 



Estrus 
• Folikel de Graaf 

membesar dan matang 

• Ovum mengalami 
pematangan 

• Estradiol dari Fol. De 
Graaf menyebabkan 
perubahan pada saluran 
reproduksi (bengkak, 
merah, tegang, berlendir) 

• Terjadi penerimaan 
terhadap pejantan 

• Pada akhir fase estrus 
terjadi ovulasi 

 



Metestrus 
• Fase segera setelah estrus 

• Corpus luteum (CL) tumbuh 
cepat dari sel-sel granulosa 
folikel yang telah pecah di 
bawah pengaruh LH 

• Fase ini di bawah pengaruh 
progesteron yang dihasilkan 
oleh CL 

• Progesteron menghambat 
sekresi FSH, sehingga 
menghambat pembentukan 
Fol. De Graaf (mencegah 
terjadinya estrus) 

• Terjadi persiapan uterus untuk menerima & memberi makan 
embrio 



Diestrus 

• Fase terakhir dan terlama 
siklus estrus 

• CL menjadi matang & 
pengaruh progesteron 
sangat nyata terhadap 
sal. Reproduksi 

• Endometrium menebal, 
cervix tertutup, mucosa 
vagina pucat 

• Mulai terjadi 
perkembangan fol. Primer 
dan sekunder dan 
akhirnya kembali ke 
proestrus 



Mekanisme Hormonal Siklus Estrus 



Level Hormonal & Dinamika Folikel 

Siklus Estrus 





Periode Siklus Estrus pada 

Berbagai Ternak 

Jenis 

Ternak 

Proestrus 

(hari) 

Estrus 

 

Metestrus 

(hari) 

Diestrus 

(hari) 

Sapi 3 12-24 jam 3-5 13 

Kuda 3 4-7 hari 3-5 6-10 

Babi 3 2-4 hari 3-4 9-13 

Domba 2 1-2 hari 3-5 7-10 



Sesuai dengan siklus estrusnya, hewan 

dapat dibagi dalam 3 golongan 

1. Hewan-hewan monoestrus yaitu hanya 
memiliki satu siklus estrus per tahun 
(hewan liar) 

2. Hewan-hewan polyestrus yaitu mempunyai 
siklus estrus secara periodik per tahun 
(sapi, babi, dan kuda) 

3. Hewan-hewan polyestrus bermusim yaitu 
mempunyai siklus estrus periodik hanya 
selama musim tertentu dalam setahun 
(domba) 



Gejala Estrus 
Sapi 

 

• Sangat tidak tenang, nafsu 

makan turun 

• Mencari pejantan 

• Mencoba menaiki betina lain 

dan akan diam berdiri bila 

dinaiki (pejantan / betina lain) 

• Vulva bengkak, merah dan 

berlendir (mucus transparan) 



Domba 

 

• Mendekati dan 

memperhatikan pejantan 

• Menggoyang-goyangkan 

ekornya 

• Diam berdiri bila dinaiki 

pejantan 

• Vulva tidak oedematus 

dan tidak berlendir 



Babi 

 

• Memisahkan diri dari 

kelompoknya 

• Mencari pejantan (sampai 

beberapa kilometer) 

• Mengeluarkan suara-suara 

singkat 

• Apabila punggungnya 

ditekan akan diam 

• Vulva bengkak tetapi tidak 

mengeluarkan lendir 




