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ABSTRACT 
 

 
Estimation of heritability for Production Performance  in 

Crossbred (F1) of Pure Line Boer Sires with Local Goat and 
Breeding Value of Production Performance  in Boer Sires 

 
  

The research was carried out in Tulungagung, Blitar, Kediri, and Malang 
Regency for 3 months May-July 2007. The aim of the research was to estimate the 
heritability of production performance in crossbred (F1) of pure line Boer sires 
with Local goat and breeding value of production performance in Boer sires. 
Eighty six data of  F1 on birth weight and 76 on weaning weight were analyzed to 
estimate heritability using full sib and half sib correlation. Component of 
variances were estimated using ANOVA with nested unequal per subclass 
method. Result showed that heritability values of birth weight of male F1, female 
F1, total F1, and Corrected F1 were 0,15 ± 0,33, 0,66 ± 0,14, 0,46 ± 0,32, 0,69 ± 0,8 
respectively; weaning weight were 0,31 ± 0,41, 0,49 ± 0,06, 1,13 ± 0,88, -
0,16 ± 0,37 respectively and average daily gain were 0,46 ± 0,48, 0,57 ± 0,08, 
1,17 ± 0,96, and -0,11 ± 0,39 respectively. Corrected weaning weight and 
corrected average daily gain could be used as a parameter in breeding programme. 
The best breeding value was showed by Prince Kovin for birth weight (5,55 kg), 
and Tyson  for weaning  weight  and  average  daily  gain  (25,55 kg and 240,82 
g).   
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RINGKASAN 
 
 

Estimasi Nilai Heritabilitas Performans Produksi Kambing Hasil 
Persilangan (F1) Pejantan Boer Murni dengan Kambing Lokal dan  Nilai 

Pemuliaan Performans Produksi Pejantan Boer 
 
 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, dan 
Malang  pada bulan mei-juni 2007. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga nilai heritabilitas 
performans produksi kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 
kambing lokal dan menduga nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer 
berdasarkan performans produksi keturunannya (F1). 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman  dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program pemuliaan ternak 
khususnya seleksi sehingga dapat meningkatkan mutu genetik kambing lokal dan 
dapat digunakan dalam memilih pejantan Boer yang akan digunakan dalam 
persilangan serta sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.  

Materi yang digunakan adalah kambing hasil persilangan (F1) pejantan 
Boer murni dengan kambing PE yang mempunyai catatan bobot lahir yaitu 
sebanyak 86 ekor dan yang sudah mencapai umur sapih yaitu sebanyak 76 ekor.  
 Pendugaan nilai heritabilitas menggunakan metode korelasi saudara tiri 
dan kandung. Komponen variasi diestimasi menggunakan ANOVA dengan model 
nested unequal per subclass. Nilai pemuliaan pejantan Boer diduga berdasarkan 
performans produksi kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 
kambing PE. 
 Nilai heritabilitas kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 
dengan kambing PE yang diperoleh termasuk dalam kategori sedang sampai 
tinggi. Nilai heritabilitas bobot sapih terkoreksi (0,49 ± 0,06) dan pertambahan 
bobot badan harian sebelum sapih terkoreksi (0,57 ± 0,08) dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam program pemuliaan ternak, sebab nilai heritabilitasnya 
termasuk dalam kategori tinggi dan nilai galat bakunya tergolong rendah. Seleksi 
untuk meningkatkan mutu genetik sifat tersebut akan memberikan respon yang 
besar.  Pejantan Boer yang mempunyai nilai pemuliaan tertinggi untuk sifat bobot 
lahir adalah pejantan Prince Kovin yaitu sebesar 5,55 kg dan untuk sifat bobot 
sapih serta pertambahan bobot badan harian adalah pejantan Tyson yaitu sebesar 
25,55 kg dan 240,82 g. Pejantan Prince kovin dan Tyson tersebut akan dapat 
menyebabkan rataan performans keturunannya menunjukkan keunggulan 
dibandingkan populasinya. 

Pengaruh faktor-faktor lingkungan perlu diminimalkan agar keragaman 
yang ada dalam penelitian hanya keragaman yang disebabkan oleh genetik dan 
untuk memperkecil peluang terjadinya nilai heritabilitas yang menyimpang 
sebaiknya menggunakan jumlah pengamatan yang lebih banyak.   
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BAB I 
 

 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang  

 
Kenaikan angka laju pertumbuhan penduduk disertai dengan tingkat 

pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang semakin membaik menyebabkan 

meningkatnya permintaan akan pangan berprotein tinggi terutama dari produk 

peternakan, khususnya daging. Konsumsi daging tahun 2001 dinyatakan sebesar 

5,28 kg/kapita/tahun atau 2,49 g/kapita/hari yang meningkat rata-rata per kapita 

3,6 % per tahun (Djajanegara dan Miniswaty, 2007). Berdasarkan peluang 

tersebut salah satu ternak yang dapat diandalkan sebagai konstributor penyedia 

daging adalah ternak ruminansia kecil. 

Salah satu ternak ruminansia kecil yang berpotensi sebagai penghasil 

daging adalah ternak kambing. Ternak kambing merupakan ternak yang sudah 

lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dagingnya cukup disenangi oleh 

masyarakat  serta banyak digunakan dalam upacara adat maupun keagamaan. 

Pasar kambing akan sangat menjanjikan peningkatan produksi karena dari tahun 

ke tahun permintaannya semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena 

adanya pola budaya yang terkait dengan agama sehingga menuntut ketersediaan 

kambing dalam jumlah yang cukup banyak (Djajanegara dan Miniswaty, 2007). 

Perkembangan populasi kambing dari tahun ke tahun menunjukkan angka 

penurunan yang cukup memprihatinkan. Perkembangan populasi kambing dari 

tahun 1997-2002 dapat dilihat pada  Tabel 1. 
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Tabel 1. Perkembangan populasi kambing dari tahun 1997-2002 
 

Tahun Populasi (ekor) Penurunan Populasi 
(%) 

1997 14.162.547 - 
1998 13.560.449 -4,25 
1999 12.701.373 -6,34 
2000 12.565.569 -1,07 
2001 12.450.402 -0,87 
2002 13.044.938 +4,72 

Sumber: Direktorat Jenderal BP Peternakan (2002) yang dikutip Sutama (2007) 

Bertolak dari meningkatnya permintaan akan kambing mapun daging 

kambing dalam negeri maka perlu adanya peningkatan dalam produksi yang 

dapat ditempuh dengan cara meningkatkan produktivitas kambing lokal. Menurut 

Sutama (2007) Di Indonesia terdapat beberapa kambing asli yang cepat dewasa 

dan berkembangbiak. Kambing-kambing tersebut banyak dipelihara sebagai 

ternak potong penghasil daging, diantaranya adalah kambing Kacang dan 

kambing Peranakan Etawah (PE). 

 Peningkatan produktivitas ternak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 

dengan melakukan perbaikan lingkungan (mutu pakan dan tatalaksana) serta 

dengan menggunakan program pemuliaan. Perbaikan mutu pakan dan tatalaksana 

dapat meningkatkan produktivitas, tetapi tidak meningkatkan mutu genetik 

karena bersifat sementara dan tidak diwariskan kepada keturunannya, sedangkan 

program pemuliaan dapat meningkatkan mutu genetik karena bersifat permanen 

dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.. Peningkatan mutu 

genetik melalui program   pemuliaan dapat   dilakukan dengan dua cara yaitu, 

dengan melakukan persilangan dan dengan program seleksi.  

Persilangan merupakan suatu cara untuk memperoleh individu-individu 

yang memiliki sejumlah sifat unggul yang dimiliki oleh kedua bangsa tetuanya. 
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Persilangan dilakukan antara pejantan murni dari bangsa tertentu dengan betina 

ternak lokal terpilih dan diikuti dengan cara yang sama terhadap turunan betina 

(Rusfidra, 2006 ).  

Salah satu jenis kambing unggul  yang didatangkan ke Indonesia dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktivitas kambing lokal adalah kambing Boer. 

Kambing Boer merupakan kambing penghasil daging yang terkenal di dunia yang 

memiliki kelebihan yaitu mempunyai pertumbuhan yang cepat, daya adaptasinya 

cukup baik pada berbagai kondisi lingkungan, mempunyai kualitas daging yang 

bagus sesuai dengan konformasi tubuhnya, serta mempunyai sifat reproduksi yang 

baik (Van Niekerk dan Casey, 1988). Persilangan kambing Boer galur murni 

(pure breed) sebagai penghasil daging yang baik dengan kambing lokal 

diharapkan mampu meningkatkan mutu genetik kambing lokal. 

Penyusunan program pemuliaan perlu dilakukan secara tepat dan terarah. 

Berdasarkan hal tersebut nilai heritabilitas performans produksi yang mempunyai 

nilai ekonomis tinggi dapat digunakan sebagai pedoman dalam program 

pemuliaan ternak. Heritabilitas dapat digunakan untuk menentukan program 

pemuliaan yang tepat dalam meningkatkan mutu genetik ternak. Peningkatan 

mutu genetik suatu sifat yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi atau sedang 

dengan cara seleksi akan lebih efektif dan memberikan respon yang besar. 

Sebaliknya untuk sifat yang nilai heritabilitasnya rendah program persilangan 

dengan dibarengi seleksi adalah lebih tepat dan memberikan respon yang besar. 

Nilai pemuliaan merupakan faktor yang penting dalam pemuliaan ternak karena 

nilai ini menunjukkan potensi genetik yang dimiliki oleh seekor ternak terhadap 

rataan populasinya. Nilai pemuliaan dapat digunakan untuk mengetahui 
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keunggulan seekor pejantan yang akan digunakan dalam persilangan. Nilai 

pemuliaan tidak bisa diketahui dengan pasti, tetapi bisa diduga dari performans 

produksi, baik performans produksi ternak itu sendiri, keturunannya, tetuanya, 

maupun saudara-saudaranya. 

Performans produksi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

menduga parameter genetik pada ternak kambing diantaranya adalah bobot lahir, 

bobot sapih, dan pertambahan bobot badan harian sebelum sapih. Bobot lahir 

merupakan data yang penting karena berkorelasi dengan laju pertumbuhan. Laju 

pertumbuhan dapat dihitung dengan diketahuinya bobot lahir. Pertumbuhan 

merupakan suatu peningkatan bobot badan sampai mencapai ukuran dewasa. Laju 

pertumbuhan ini dipengaruhi oleh umur, dimana setiap periode memiliki tingkat 

pertumbuhan yang beragam. Periode-periode  tersebut adalah periode prenatal 

(sebelum lahir) dan postnatal (sesudah lahir). Tingkat pertumbuhan dari setiap 

periode dapat dilihat  dari bobot  badan yang dicapai pada umur tertentu, misalnya  

tingkat pertumbuhan sebelum sapih yang dapat dilihat dari bobot pada saat 

disapih. Bobot sapih dapat memberikan informasi tentang kemampuan tumbuh 

dari anak kambing. Kecepatan pertumbuhan sangat menentukan efisiensi dan 

keuntungan usaha peternakan kambing karena erat hubungannya dengan efisiensi 

dan konversi penggunaan pakan. 

Pendugaan nilai heritabilitas dan nilai pemuliaan performans produksi 

merupakan dasar dan pendukung dalam merencanakan program pemuliaan ternak 

kambing. Dengan mengetahui nilai heritabilitas dan nilai pemuliaan dari 

performans produksi yang meliputi bobot lahir, bobot sapih, dan pertambahan 

bobot badan harian sebelum sapih diharapkan program pemuliaan ternak kambing 
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dapat dilakukan dengan tepat dan terarah sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas kambing lokal. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu 

dilakukan penelitian tentang estimasi nilai heritabilitas performans produksi 

kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing lokal dan 

nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

 Dewasa ini permintaan kambing dalam negeri semakin meningkat, 

sehingga perlu adanya peningkatan dalam produksi yang dapat ditempuh dengan 

cara meningkatkan produktivitas kambing lokal. Peningkatan produktivitas 

kambing lokal dapat dilakukkan dengan cara meningkatan mutu genetiknya yang 

dapat dilakukan dengan jalan persilangan dengan pejantan unggul. Peningkatan 

mutu genetik kambing hasil persilangan (F1)  pejantan Boer murni dengan 

kambing lokal dapat ditentukan berdasarkan nilai heritabilitas performans 

produksinya yang meliputi bobot lahir, bobot sapih, dan pertambahan bobot badan 

harian sebelum sapih. Dengan mengetahui nilai heritabilitas performans produksi 

maka dapat digunakan untuk mengetahui apakah performans produksi mempunyai 

pewarisan tinggi yang akan diturunkan kepada keturunannya sehingga dapat 

menentukan program pemuliaan yang tepat untuk kedepannya. Nilai heritabilitas 

juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan nilai pemuliaan suatu sifat pada 

ternak. Nilai pemuliaan itu sendiri dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan 

seekor pejantan yang akan digunakan dalam persilangan.    
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menduga nilai heritabilitas 

performans produksi  kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 

kambing lokal dan untuk menduga nilai pemuliaan performans produksi  pejantan 

Boer berdasarkan performans produksi kambing hasil persilangan (F1) pejantan 

Boer murni dengan kambing lokal.  

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program pemuliaan yang 

tepat dan terarah serta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih 

pejantan yang akan digunakan dalam persilangan sehingga dapat meningkatkan 

mutu genetik dan produktivitas kambing lokal serta dapat digunakan sebagai 

bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.  
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BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1. Kambing Lokal 

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang 

sangat terkenal di kalangan petani Indonesia. Ternak kambing lebih mudah 

dipelihara dan dapat memanfaatkan limbah dan hasil ikutan pertanian serta 

industri, mudah dikembangbiakan, mudah untuk dipasarkan dan memerlukan 

modal yang relatif sedikit dibanding ternak ruminansia besar (sapi atau kerbau) 

(Rohaeni dkk., 2007). Tujuan produksi kambing umumnya adalah untuk 

menghasilkan daging, walaupun produksi kulit dan susu juga berpotensi. 

Kambing dikenal mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mempunyai sifat 

prolifik yang merupakan salah satu nilai tambah (Djajanegara dan Miniswaty, 

2007). 

Di Indonesia terdapat dua bangsa kambing utama yaitu  kambing Kacang 

yang termasuk kambing potong (daging) dan kambing Peranakan Etawah (PE) 

yang dikategorikan sebagai kambing dwi-guna (penghasil daging dan susu). 

Kedua bangsa kambing ini sudah beradaptasi baik dengan kondisi tropis basah di 

Indonesia. Kambing Kacang mempunyai keistimewaan dalam hal prolifikasi dan 

interval beranak yang pendek dibanding kambing PE, namun ukuran tubuh ternak 

ini termasuk kecil sehingga kurang memenuhi standart ekspor (Sutama, 2007). 

Kambing Kacang mempunyai ciri-ciri yaitu , berbadan kecil dan pendek; 

warna rambut bervariasi hitam, coklat, putih, atau kombinasinya; jantan dan 

betina kebanyakan bertanduk; telinga berukuran sedang; punggung agak 



 8 

melengkung; ekor kecil dan tegak; tinggi kambing jantan dewasa sekitar 60-65 

cm dan betina 56 cm; dan bobot badan dewasa antara 20-25 kg (Djajanegara dan 

Miniswaty, 2007). 

Hasil persilangan antara kambing Etawah dengan kambing Kacang 

dikenal sebagai kambing Peranakan Etawah atau PE (Hardjosubroto, 1994; 

Djajanegara dan  Miniswaty, 2007). Kambing PE merupakan kambing tipe 

dwiguna yang mempunyai ciri-ciri yaitu, warna bulu belang hitam, merah, coklat, 

dan kadang-kadang putih; muka cembung, daun telinga panjang dan terkulai ke 

bawah; gelambir cukup besar; daerah belakang paha, ekor, dan dagu berbulu 

panjang; tanduknya pendek dan kecil; rahang bawah lebih menonjol daripada 

rahang atasnya; bobot badan jantan dewasa berkisar antara 20-37 kg, sedangkan 

betina dewasa antara 15-33 kg; dan tinggi badan pada jantan antara 65-70 cm dan 

betina antara 55-60 cm (Hardjosubroto, 1994).  

 
2.2. Kambing Boer 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan. Nama kambing Boer diambil 

dari bahasa Belanda yang berarti petani dan kemungkinan nama tersebut dipakai 

untuk membedakan dengan kambing Angora yang telah diimpor ke Afrika 

Selatan sejak abad ke-19. Asal-usul kambing Boer tidak jelas dan nama tersebut 

kemungkinan berasal dari kambing lokal yang dipelihara oleh suku Hottentot dan 

suku Buntu. Jumlah kambing Boer di Afrika kira-kira sekitar lima juta ekor 

(Gipson, 2007; Miller dan McCraw, 2007).  

Kambing Boer adalah bangsa kambing pedaging yang terkenal di dunia 

yang diketahui mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan tumbuh. Kambing ini 

dapat mencapai bobot badan 35-45 kg pada umur 5-6 bulan. Bobot badan jantan 
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dan betina dewasa berturut-turut adalah 80-130 kg dan 50-75  kg,  dengan  rataan 

pertambahan bobot badan antara 0,02-0,04 kg per hari (Mahmilia dan Tarigan, 

2007). Sedangkan menurut Van Niekerk dan Casey (1988) pertumbuhan 

kambing Boer dapat mencapai 176-200 g per hari. 

Selain mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan tumbuh, kambing Boer 

juga dikenal sebagai kambing yang mempunyai sifat karkas yang baik, 

mempunyai repoduktivitas yang tinggi, daya adaptasinya kuat, tahan terhadap 

penyakit, dan mempunyai  konformasi tubuh yang menunjukkan keunggulan 

untuk tujuan produksi daging (Ball, 2007; Hongping, 2007). Selain itu menurut 

Barry dan Godke (1997) kambing Boer juga memiliki kemampuan untuk 

menurunkan karakteristik fenotip yang bagus kepada bangsa lain ketika 

digunakan dalam persilangan.  

Kambing Boer mempunyai ciri-ciri  yaitu, tubuhnya lebar, panjang, dan 

dalam; tanduk melengkung keatas dan kebelakang; telinga lebar dan 

menggantung, hidung cembung; pola warna dasar putih dan biasanya dengan 

kombinasi warna coklat atau merah bata pada bagian leher dan kepala; serta 

mempunyai kaki yang pendek (Mahmilia dan Tarigan, 2007). 

Kambing Boer jantan mempunyai ciri-ciri yaitu, bertubuh kokoh dan kuat 

sekali, pundaknya luas dan kebelakang dipenuhi dengan pantat yang berotot, 

dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim yaitu mulai dari suhu yang 

sangat dingin (-25ºC) hingga sangat panas  (43ºC),  mudah  beradaptasi  terhadap 

perubahan suhu lingkungan, tahan terhadap penyakit, dan mempunyai bobot 

badan 120-150 kg pada saat dewasa (umur 2-3 tahun). Seekor pejantan dapat 

aktif kawin pada umur 7-8 bulan, tetapi disarankan agar satu pejantan  tidak 



 10 

melayani lebih  dari 8-10  betina sampai pejantan tersebut berumur sekitar satu 

tahun. Boer jantan dewasa (2-3 tahun) dapat melayani 30-40 betina. Seekor 

pejantan dapat mengawini hingga umur 7-8 tahun. Sedangkan Boer betina 

mempunyai ciri-ciri yaitu, kepala dan leher ramping, sangat jinak, dapat 

dikawinkan pada umur 10-12 bulan, mempunyai bobot badan 80-90 kg pada saat 

dewasa (umur 2-3 tahun), dan mampu menjadi induk hingga selama 5-8 tahun 

(Ted dan Linda, 2007). 

 
2.3. Persilangan 

Perkawinan pada ternak ada dua macam yaitu, secara acak (random 

mating) dan yang tidak secara acak. Peluang yang dimiliki oleh jantan maupun 

betina dalam kawin acak untuk kawin dan dikawini adalah sama besar. Pada 

perkawinan yang tidak secara acak pasangan kawin dari ternak telah ditentukan 

oleh manusia (Hardjosubroto, 1994). 

Perkawinan  ternak-ternak  dari  bangsa  yang  berbeda   disebut   dengan  

crossbreeding (perkawinan silang) (Warwick dkk., 1995). Persilangan 

merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak 

lokal dengan ternak lain yang dianggap memiliki keunggulan tertentu (Mahmilia 

dan Tarigan, 2007). 

Secara genetik persilangan menaikkan persentase heterosigositas 

sehingga dapat menaikkan variasi genetik. Tujuan utama dari persilangan  adalah 

menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam 

dua bangsa ternak ke dalam satu bangsa silangan. Secara  teknis tujuan 

dilakukannya persilangan yaitu, menggabungan beberapa sifat yang semula 

terdapat pada dua bangsa yang berbeda ke dalam satu bangsa silangan, 
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membentukan bangsa baru, grading up, dan pemanfaatan heterosis 

(Hardjosubroto, 1994). 

Persilangan pada ternak kambing adalah perkawinan antara ternak 

kambing jantan dengan kambing betina dari bangsa yang berbeda. Persilangan 

pada kambing merupakan penggunaan sumber daya genetik kambing dengan 

perencanaan sistem perkawinan untuk menghasilkan anak hasil persilangan yang 

spesifik. Melalui persilangan diharapkan akan dihasilkan kambing yang 

mempunyai karakteristik dan morfologis yang lebih baik dibanding dengan 

kambing lokal (Mahmilia dan Tarigan, 2007).  

Hasil persilangan antara kambing lokal dengan kambing Boer ternyata 

mampu meningkatkan produktivitas kambing lokal Indonesia (Rusfidra, 2007). 

Menurut Ted dan Linda (2007) jika kambing Boer jantan dikawinkan dengan 

kambing    lokal   baik   secara   alam   atau   dengan   inseminasi    buatan,   hasil  

persilangannya (F1) yang memiliki 50% Boer akan membawa kecenderungan 

genetik yang kuat dari Boer.  

 
2.4. Performans Produksi 

Nilai genetik ternak ditaksir berdasarkan performansnya yang diukur 

secara kuantitatif (Hardjosubroto, 1994). Menurut Edey (1983) sebagian besar 

sifat-sifat produksi yang penting pada ternak dikontrol oleh sepasang gen dalam 

jumlah yang besar dan ekspresi dari sifat-sifat tersebut dibatasi oleh lingkungan, 

sifat-sifat ini disebut dengan sifat kuantitatif.  

Performans atau penampilan produksi individu ditentukan oleh dua faktor 

yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh 

susunan gen dan kromosom yang dimiliki oleh individu. Faktor genetik sudah 
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ada sejak terjadinya pembuahan. Pengaruh genetik bersifat baka dan tidak akan 

berubah selama hidupnya. Pengaruh faktor genetik dapat diwariskan kepada 

keturunannya. Pengaruh lingkungan tidak bersifat baka dan tidak diwariskan 

kepada keturunannya. Faktor lingkungan tergantung pada kapan dan dimana 

individu tersebut berada. Faktor genetik dan faktor lingkungan tersebut saling 

berinteraksi dan saling mendukung dalam meningkatkan produktivitas ternak 

(Hardjosubroto, 1994). 

 
2.4.1. Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot pada saat anak di lahirkan, yang ditimbang 

dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir (Hardjosubroto, 1994). Bobot lahir 

merupakan  faktor  yang penting karena berkorelasi dengan laju pertumbuhan dan  

ukuran dewasa, dan juga dengan daya hidup anak kambing. Oleh karena itu 

bobot lahir merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas 

(Devendra dan Burns, 1994).   

Bobot lahir yang tinggi diinginkan pada kambing karena bobot lahir 

berkorelasi dengan kenaikan bobot hidup sehingga akan dapat mempengaruhi 

waktu yang diperlukan untuk mencapai bobot potong. Bobot lahir yang kecil 

berpengaruh terhadap bobot badan selanjutnya (Devendra dan Burns, 1994). 

Menurut Edey (1983) bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin 

tinggi bobot lahir maka akan semakin tinggi bobot sapihnya. Perbedaan bobot 

lahir sebesar 1 kg akan menyebabkan perbedaan bobot sapih sebesar 3-4 kg. 

Sedangkan menurut Hardjosubroto (1994) bobot lahir sekarang jarang digunakan 

sebagai kriteria seleksi karena adanya hubungan antara bobot lahir yang tinggi 
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dengan kesukaran beranak. Disamping itu disebabkan pula karena pelaksanaan 

teknis untuk mendapatkan bobot lahir sering menjumpai kesulitan.  

Bobot lahir seekor kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

yaitu,  paritas, jenis kelamin, tipe kelahiran, bangsa, dan pakan saat induk bunting 

(Edey, 1983). Menurut Gall (1981) bobot lahir kambing kacang dan kambing PE 

masing-masing adalah 1,5 kg dan 2,8 kg. Menurut Lu (2002) bobot lahir 

kambing Boer berkisar antara 3-4 kg dimana bobot lahir jantan lebih berat 0,5 kg 

dibanding betina. 

Anak jantan hampir selalu lebih berat daripada anak betina pada bangsa 

kambing yang sama dan kategori kelahiran yang sama (kelahiran tunggal maupun 

kelahiran ganda). Keragaman dalam bobot lahir itu disebabkan oleh faktor 

genetik dan lingkungan. Pada bangsa kambing Boer berat lahirnya secara nyata 

lebih tinggi daripada kebanyakan bangsa kambing daerah tropis, oleh karena itu 

kambing Boer digunakan secara ekstensif di berbagai Negara di daerah tropis 

untuk meningkatkan ukuran tubuh kambing lokal. Berdasarkan penelitian yang 

telah ada dapat diketahui bahwa bobot lahir kambing hasil silangan lebih besar 

daripada bobot lahir bangsa kambing tetuanya (Devendra dan Burns, 1994). 

 
2.4.2. Bobot Sapih 

Penyapihan merupakan waktu saat anak berhenti untuk mendapatkan susu 

dan anak tidak lagi tergantung pada induk untuk mempertahankan hidupnya 

(Toelihere, 1981). Bobot sapih adalah bobot pada saat anak dipisahkan 

pemeliharaannya dengan induknya. Bobot sapih merupakan indikator dari 

kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk 

mendapatkan susu dan tumbuh (Hardjosubroto, 1994). 
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 Bobot sapih dipengaruhi oleh bobot lahir, jumlah anak sekelahiran, jenis 

kelamin, umur induk, umur sapih, produksi susu induk, dan faktor genetik (Edey, 

1983). Anak kambing yang mempunyai bobot lahir yang lebih berat akan tumbuh 

lebih cepat dan mempunyai bobot sapih yang lebih berat pula (Kostaman dan 

Sutama, 2005). 

Kambing dan domba biasanya disapih pada umur 60-150 hari 

(Hardjosubroto, 1994; Ball, 2007). Bobot sapih kambing kambing kacang dan 

kambing PE masing-masing adalah sebesar 6,9 kg dan 8,6 kg (Subandriyo, 2007). 

Menurut Lu (2002) bobot badan kambing Boer pada saat disapih dapat mencapai 

20-25 kg, dimana nilai ini dapat berubah tergantung dari metode pemeliharaan 

yang digunakan dan umur kambing itu sendiri. Sedangkan menurut Kostaman dan 

Sutama (2005) Bobot sapih kambing hasil persilangan antara kambing Boer 

dengan PE adalah sebesar 14,64±4,56 kg. 

 
2.4.3. Pertambahan Bobot Badan Harian Sebelum Sapih 

 Pertambahan bobot badan harian adalah pertambahan bobot badan setiap 

harinya  sejak  lahir  sampai  saat  tertentu,  yang  dicari  dengan  membagi  bobot 

badan saat ditimbang dengan umurnya (Hardjosubroto, 1994). Pertumbuhan dan 

perkembangan adalah salah satu faktor yang penting dalam pemuliabiakan 

(breeding). Pertumbuhan adalah pertambahan dalam bobot badan atau ukuran 

tubuh sesuai dengan umur. Sedangkan perkembangan lebih banyak ditentukan 

oleh perubahan proporsi berbagai bagian tubuh ternak sejak embrio hingga 

dewasa (Pane, 1993).  

Pertumbuhan memiliki dua aspek, yang pertama adalah pengukuran 

berdasarkan pertambahan bobot badan per satuan waktu dan yang kedua adalah 
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yang terkait dengan perubahan bentuk dan komposisisi dari perkembangan 

bagian-bagian tubuh ternak (Devendra dan Burns, 1994). Kecepatan 

pertumbuhan sangat menentukan efisiensi dan keuntungan usaha peternakan 

kambing karena erat hubungannya dengan efisiensi dan konversi penggunaan 

pakan (Hardjosubroto, 1994). 

Pertambahan bobot badan harian merupakan salah satu sifat ekonomis 

yang penting yang secara efektif dibagi ke dalam dua periode yaitu, pertambahan 

bobot badan harian sebelum sapih dan pertambahan bobot badan harian sesudah 

sapih. Pertambahan bobot badan harian sebelum sapih yang tinggi tidak hanya 

dipengaruhi oleh potensi genetik anak kambing itu sendiri tetapi juga dipengaruhi 

oleh sifat keindukan (mothering ability). Dalam beberapa sistem produksi anak 

kambing di jual saat sapih dan oleh karena itu sifat produksi pertambahan bobot 

badan harian sebelum sapih perlu untuk dipertimbangkan atau pertambahan 

bobot badan harian sesudah sapih tidak terlalu penting, sementara di beberapa 

sistem produksi yang lain anak kambing dijual pada saat umur satu tahun atau 

saat ternak tersebut sudah tua, maka faktor produksi pertambahan bobot badan 

harian sesudah sapih adalah sangat penting (Gipson, 2007; Miller dan McCraw, 

2007 ). Menurut Edey (1983) faktor utama  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  

sebelum sapih adalah bobot lahir, produksi susu induk, litter size, umur induk, 

jenis kelamin keturunan, dan umur sapih.   

Pertambahan bobot badan harian pada kambing dari lahir hingga sapih 

yaitu sebesar 100 g/hari (Edey, 1983). Sedangkan menurut Rusfidra (2007) 

pertambahan bobot badan harian kambing yang memperoleh pakan dengan 

jumlah yang cukup dan  berkualitas cukup baik berkisar antara 50-150 gr. Pakan 
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adalah faktor penting untuk pertumbuhan. Walaupun seekor ternak memiliki 

potensi  genetik  yang  tinggi,  akan tetapi jika tidak didukung dengan pakan yang  

bermutu baik dan cukup jumlahnya maka ternak akan kurang dapat menampilkan 

potensi tersebut. 

Kambing Boer diketahui mempunyai pertambahan bobot badan yang lebih 

tinggi jika dibandingkan bangsa kambing lainnya. Pertambahan bobot badan pada 

12 bulan pertama  dapat mencapai 200 g/hari dengan catatan manajemen pakan 

harus baik atau keadan padang penggembalaan yang baik. Pertambahan bobot 

badan rata-rata sebelum sapih anak kambing Boer kira-kira adalah 227 g/hari. 

Pertambahan bobot badan yang tercatat pada umur 100, 150, 210, dan 270 hari 

secara berturut-turut untuk jantan adalah 291, 272, 245, dan 250 g/hari, sedangkan 

untuk betina secara berturut-turut adalah 270, 240, 205, dan 186 g/hari. 

Pertambahan bobot badan tidak selalu sama karena banyak hal yang 

mempengaruhi di dalamnya (Van Niekerk dan Casey, 1988). 

 
2.5. Heritabilitas 

Heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian 

dari keragaman total (yang diukur dengan ragam) dari suatu sifat yang 

diakibatkan oleh pengaruh genetik (Warwick dkk.,1995).  

Heritabilitas merupakan dugaan dari catatan performans suatu ternak 

yang diperoleh berdasarkan informasi dari tetuanya yang digunakan untuk 

mengukur suatu sifat pada ternak dalam populasi serta menjelaskan ekspresi dari 

suatu sifat. Beberapa manfaat dari pendugaan nilai heritabilitas diantaranya yaitu, 

membantu   dalam   program   pemuliaan,   dapat   digunakan  untuk  menentukan 

manajemen yang paling tepat, untuk estimasi nilai pemuliaan pada individu 
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ternak, dan dapat digunakan dalam memprediksi respon seleksi. Dalam 

pengertian yang luas heritabilitas diharapkan dapat membedakan nilai 

pemuliaaan setiap ternak yang mempunyai sifat fenotip yang berbeda (Cassel, 

2001).  

Ada dua macam heritabilitas, yaitu heritabilitas dalam arti luas dan 

heritabilitas dalam arti sempit. Heritabilitas dalam arti luas merupakan rasio 

antara keragaman genetik dengan keragaman fenotip yang melibatkan pengaruh 

gen aditif dan non aditif (Noor, 1996). Heritabilitas dalam arti luas dituliskan 

dengan simbol H (Warwick dkk., 1995). Menurut Rusfidra (2006) heritabilitas 

dalam arti luas hanya menjelaskan berapa bagian dari keragaman fenotip yang 

disebabkan oleh pengaruh genetik dan berapa bagian yang disebabkan oleh 

pengaruh faktor lingkungan, namun tidak dapat menjelaskan proporsi keragaman 

fenotip pada tetua yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Genotip tidak 

diwariskan secara keseluruhan kepada keturunannnya.  

Heritabilitas dalam arti sempit adalah rasio antara keragaman aditif 

dengan keragaman fenotip dan biasa dituliskan dengan simbol h² (Warwick dkk., 

1995; Noor, 1996). Taksiran pengaruh genetik aditif biasanya lebih penting 

daripada pengaruh genetik total. Aksi gen non-aditif  (dominan dan epistasis) 

dalam h2 (heritabilitas dalam arti sempit) tidak dimasukkan, hal ini disebabkan 

karena  daya  penurunan  gen  dominan  dan  epistasis  tidak  semutlak  gen aditif, 

disamping itu pengaruh lingkungan terhadap aksi gen non aditif sangat kecil 

(Noor, 1996).  Menurut  Dalton (1980)  pendugaan  nilai  heritabilitas  dalam  arti 

sempit lebih tepat, sebab aksi dari gen aditif selalu diwariskan kepada 

keturunannya, sedangkan efek gen dominan dan epistasis tidak selalu muncul 
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pada keturunannya. Jadi nilai heritabilitas dalam arti sempit dapat didefinisikan 

sebagai persentase keunggulan tetua yang diwariskan kepada keturunannya.  

Perhitungan nilai heritabilitas dapat didasarkan pada prinsip bahwa 

ternak-ternak yang masih memiliki hubungan keluarga akan memiliki performa 

yang lebih mirip jika dibandingkan dengan ternak-ternak yang tidak memiliki 

hubungan keluarga (Noor, 1996). Menurut Rusfidra (2006 ) terdapat kesamaan 

dalam sifat tertentu yang dimiliki tetua dengan sifat pada anaknya atau sesama 

saudara kandung dan atau sesama saudara tiri. Ternak yang berkerabat dekat 

terdapat beberapa kesamaan sifat-sifat diantara mereka. Oleh karena itu menurut 

Edey (1983) estimasi heritabilitas dapat diduga dengan menggunakan hubungan 

antara keluarga. Selain itu menurut Rusfidra (2006 ) nilai heritabilitas dapat juga 

diduga berdasarkan kemajuan seleksi. Sedangkan menurut Warwick.,dkk (1995) 

cara yang paling teliti untuk menentukan heritabilitas suatu sifat adalah dengan 

melakukan percobaan seleksi untuk beberapa generasi dan menentukan kemajuan 

yang diperolehnya dibandingkan dengan jumlah keunggulan tetua terpilih. 

Membuat taksiran heritabilitas bertujuan untuk menyatukan ragam genetik aditif 

dan menyingkirkan semua pengaruh lingkungan. 

Nilai heritabilitas selalu positif yaitu berkisar antara 0,0-1,0 (Cassel, 

2001). Dalam teori, heritabilitas dapat berkisar antara 0-1,0  atau  0-100%,  tetapi 

angka ekstrim (0 atau 1) jarang ditemukan pada sifat-sifat kuantitatif ternak.  

Sifat produksi yang  memiliki  nilai  heritabilitas  sama  dengan  nol  adalah  sifat  

dimana semua keragaman fenotip pada ternak disebabkan semata-mata oleh 

pengaruh lingkungan, dan pengaruh genetik tidak ada sama sekali. Nilai 
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heritabilitas sama dengan satu menunjukkan sifat kuantitatif dimana semua 

keragaman sifat disebabkan oleh faktor genetik (Warwick dkk., 1995). 

Taksiran heritabilitas negatif atau taksiran lebih dari 1,0 secara biologis 

tidak mungkin. Hal ini dapat disebabkan salah satu dari penyebab-penyebab 

berikut, yaitu keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda, 

metode statistik yang digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan 

antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif, serta adanya 

kesalahan dalam pengambilan contoh (Warwick dkk., 1995). Sedangkan menurut 

Rusfidra (2006) nilai heritabilitas negatif disebabkan oleh jumlah pengamatan 

yang sedikit dimana semakin sedikit jumlah pengamatan semakin besar 

kemungkinan nilai heritabilitas bernilai negatif, jika pendugaan nilai heritabilitas 

dihitung dari komponen pejantan maka peluang terjadinya nilai heritabilitas 

negatif lebih kecil apabila jumlah pengamatan yang digunakan adalah sama, dan 

jika jumlah anak (pengamatan) dari setiap ekor pejantan atau induk tidak sama, 

maka peluang terjadinya nilai heritabilitas negatif lebih besar. Menurut   Dalton   

(1980)   salah   satu   alternatif   untuk   memperkecil  peluang terjadinya nilai 

heritabilitas negatif adalah menggunakan jumlah anak yang lebih banyak dari 

setiap ekor pejantan daripada menggunakan banyak pejantan.  

Nilai heritabilitas dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Nilai heritabilitas dikatakan rendah jika bernilai kurang dari 

0,10, sedang jika nilainya berkisar antara 0,10-0,30, dan tinggi jika lebih dari 

0,30 (Dalton, 1980; Hardjosubroto, 1994). Menurut Cassel (2001) sifat dengan 

nilai heritabilitas yang tinggi maka fenotip dari ternak tersebut dapat digunakan 

sebagi petunjuk yang bagus dalam menduga nilai pemuliaan. Sedangkan untuk 
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sifat dengan nilai heritabilitas yang rendah maka performans ternak tersebut 

hanya bermanfaat sangat sedikit dalam mengidentifikasi individu dengan gen 

sifat  yang terbaik. Sifat dengan nilai heritabilitas yang rendah dapat diseleksi 

dengan menggunakan bantuan seleksi seperti progeny test. 

Nilai heritabilitas suatu sifat dapat berbeda karena perbedaan lokasi 

pengamatan, perbedaan kelompok ternak, waktu pengamatan, dan cara 

perhitungan heritabilitas. Nilai heritabilitas dapat meningkat atau mengecil 

karena keragaman aditif yang membesar atau keragaman fenotip yang mengecil. 

Dalam pendugaan heritabilitas dianjurkan agar keragaman lingkungan ternak 

diperkecil dengan memberikan lingkungan yang relatif homogen. (Rusfidra, 

2006). 

Nilai heritabilitas dari berat lahir dan bobot badan umur 2 bulan pada 

kambing Boer masing-masing adalah 0,433 dan 0,347 (Hongping, 2007). 

Menurut Els (2007) nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapih pada kambing 

Boer masing-masing adalah 0,36 dan 0,60, nilai pendugaan ini lebih tinggi 

daripada bangsa-bangsa domba yang ada di Afrika Selatan.  

 
2.6. Nilai Pemuliaan 

Nilai Pemuliaan adalah penilaian dari mutu genetik ternak untuk suatu 

sifat tertentu yang diberikan secara relatif atas dasar kedudukannya di dalam 

populasinya (Hardjosubroto, 1994). Nilai pemuliaan merupakan faktor yang 

penting dalam pemuliaan ternak karena nilai ini menunjukkan potensi genetik 

yang dimiliki oleh seekor ternak terhadap rataan populasinya. Nilai pemuliaan 

tidak bisa diketahui dengan pasti, tetapi bisa diduga dari tampilan fenotipnya, 
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baik tampilan fenotip ternak itu sendiri atau tampilan fenotip saudara-saudaranya 

(Anang, 2002). 

Nilai pemuliaan suatu individu dapat diukur yaitu, sama dengan dua kali 

rerata simpangan keturunannya terhadap populasi apabila individu itu 

dikawinkan dengan contoh acak dari ternak-ternak dalam populasi itu. 

Penghitungan nilai pemuliaan tergantung pada metode yang digunakan sehingga  

dapat menyebabkan besarnya angka pewarisan yang dapat berubah-ubah. 

Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal kecermatannya 

(Hardjosubroto, 1994). 

Ada empat macam sumber informasi yang dapat dipakai dalam menduga 

nilai pemuliaan seekor ternak, yaitu fenotip individu itu sendiri, fenotip 

keturunannya, fenotip tetuanya, dan fenotip saudara kolateral (familinya). Salah 

satu cara untuk menduga nilai pemuliaan dari seekor calon pejantan atas dasar 

penampilan anaknya adalah dengan menggunakan uji zuriat (progeny test) 

(Hardjosubroto, 1994).  

Arti dari nilai pemuliaan sangat penting terutama dalam menilai 

keunggulan seekor pejantan yang akan digunakan sebagai sumber mani beku. 

Apabila seekor ternak  biasanya seekor pejantan telah diketahui besar nilai 

pemuliaannya, maka bila pejantan tersebut dikawinkan dengan induk-induk 

secara acak pada populasi normal maka rerata performans keturunannya kelak 

akan menunjukkan keunggulan sebesar setengah dari nilai pemuliaan pejantan 

tersebut, terhadap performans populasinya. Seekor pejantan hanya dapat 

mewariskan kepada anaknya setengah dari nilai pemuliaannya (Hardjosubroto, 

1994). 
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BAB III 
 
 

MATERI DAN METODE 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, dan 

Malang pada bulan Mei-Juni 2007. 

 
3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing keturunan 

pertama (F1) hasil persilangan pejantan Boer murni dengan kambing PE yang 

mempunyai catatan bobot lahir yang berjumlah 86 ekor dan yang sudah mencapai 

umur sapih sejumlah 76 ekor. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan untuk 

penimbangan bobot badan dan kain timbangan yang digunakan untuk membantu 

dalam penimbagan. 

 
3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan 

pengamatan langsung di lapangan. Penentuan sampel menggunakan Purposive 

Sampling yaitu sampel yang akan diambil telah ditetapkan berdasarkan kriteria 

tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kambing keturunan 

pertama (F1) hasil persilangan pejantan Boer murni dengan kambing PE yang 

telah mencapai umur sapih dan mempunyai catatan bobot lahir. 

 Pengambilan data bobot lahir ditentukan dengan melihat catatan data 

kelahiran.  Sedangkan   untuk   data   bobot   sapih   diperoleh  dengan  melakukan 
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penimbangan langsung pada saat kambing mulai disapih, kemudian data bobot 

sapih dikoreksi ke dalam bobot sapih umur 90 hari. Rumus yang digunakan untuk 

mengoreksi bobot sapih ke dalam bobot sapih umur 90 hari menurut 

Hardjosubroto (1994) adalah sebagai berikut: 

BS (umur 90 hari) = ��
�

�
��
�

�
+ 90

ditimbangsaat Umur 
BL - ditimbangsaat Bobot 

BL x  

Keterangan: BS = bobot sapih 

  BL = bobot lahir  

 Data pertambahan bobot badan harian sebelum sapih diperoleh 

berdasarkan data bobot lahir dan bobot sapih yang telah didapat saat penelitian. 

Menurut Browning (2007) rumus untuk menghitung pertambahan bobot badan 

harian sebelum sapih adalah sebagai berikut: 

sapihumur 
BL-BS

PBBH =  

Keterangan: PBBH = pertambahan bobot badan harian 

  BS = bobot sapih 

  BL = bobot lahir 

 Dalam pendugaan nilai heritabilitas dan nilai pemuliaan performans 

produksi, selain menggunakan data asli yang telah diperoleh saat penelitian juga 

menggunakan data terkoreksi. Data bobot lahir, bobot sapih, dan pertambahan 

bobot badan harian sebelum sapih dikoreksi berdasarkan jenis kelamin dan tipe 

kelahiran. Rumus faktor koreksi berdasarkan jenis kelamin menurut Lasley (1978) 

adalah sebagai berikut:  

  FKJK =  
betina kambinganak  produksi performansrataan 
jantan kambinganak  produksi performansrataan 
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Penentuan faktor koreksi berdasarkan tipe kelahiran, dihitung dari perbandingan 

langsung antar individu (Warwick dkk., 1995). Dimana, setiap rata-rata tipe 

kelahiran 2, 3, dan 4 dibandingkan dengan rata-rata tipe kelahiran 1. Contoh 

koreksi data berdasarkan jenis kelamin dan tipe kelahiran dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

Rumus koreksi penyesuaian performans produksi: 

PP (TK) = PP X FKJK X FKTK  

Keterangan: PP(TK) = performans produksi terkoreksi  

PP  = performans produksi 

FKJK  = faktor koreksi jenis kelamin 

FKTK  = faktor koreksi tipe kelahiran 

 
3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

• Bobot lahir 

• Bobot sapih (bobot badan umur 90 hari) 

• Pertambahan bobot badan harian sebelum sapih 

 
3.5. Analisis Data 

 Pendugaan nilai heritabilitas menggunakan metode korelasi saudara tiri 

dan kandung. Pendugaan komponen ragam menggunakan ANOVA (Analysis of 

Varians) dengan model nested unequal per subclass sesuai dengan petunjuk 

Becker (1975), model statistiknya adalah sebagai berikut: 

ijkijiijk eY +++= βαµ  
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Dimana, ijkY = nilai pengamatan pada anak ke-k dari induk ke-j yang dikawin 

pejantan ke-i 

     µ = nilai tengah umum 

     iα = pengaruh pejantan ke-i 

     ijβ = pengaruh induk ke-j yang dikawin pejantan ke-i  

        ijke =pengaruh lingkungan yang tidak terkontrol dan penyimpangan   

genetik dari individu 
 

Analisis ragam untuk menghitung nilai heritabilitas dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Pendugaan nilai heritabilitas menggunakan rumus sebagai berikut 

(Becker, 1975): 

222

2
2 4

WDS

S
Sh

σσσ
σ

++
=  

Dimana,   2
Sh  = nilai heritabilitas dari komponen pejantan 

   2
Sσ  = komponen ragam antar pejantan 

    2
Dσ  = komponen ragam antar induk 

    2
Wσ  = komponen ragam antar anak  

Nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer diduga berdasarkan   

performans produksi kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 

kambing lokal. Menurut Hardjosubroto (1994) nilai pemuliaan dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ( ) ( ) PPP
hn

nh
NP +−

−+
= 2

2

14
2  
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Dimana,  NP = nilai pemuliaan 

    n = jumlah data per pejantan 

  2h  = nilai heritabilitas  

  P  = rataan performans anak dari perjantan 

  
−
P  = rataan performans anak dalam populasi  

 
3.6. Batasan Istilah 

1. Heritabilitas adalah bagian dari keragaman total (yang diukur dengan 

ragam) dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh  genetik (Warwick 

dkk., 1995). 

2. Nilai pemuliaan adalah penilaian dari mutu genetik ternak untuk suatu 

sifat tertentu yang diberikan secara relatif atas dasar kedudukannya di 

dalam populasinya (Hardjosubroto, 1994). 

3. Bobot lahir adalah bobot anak yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam 

sesudah lahir (Hardjosubroto, 1994). 

4. Pertambahan bobot badan harian adalah rerata dari pertambahan berat 

setiap harinya sejak lahir sampai saat ini, yang dicari dengan membagi 

berat saat ditimbang dengan umurnya (Hardjosubroto, 1994). 

5. Bobot sapih adalah bobot pada saat anak dipisahkan pemeliharaannya 

dengan induknya (Hardjosubroto, 1994). 

6. Crossbreed adalah perkawinan ternak-ternak dari bangsa yang berbeda   

(Warwick dkk., 1995). 
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BAB IV 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Bobot Lahir Kambing Hasil Persilangan (F1) Pejantan Boer Murni 

dengan Kambing Lokal 
 

 Bobot lahir mempunyai arti yang penting, karena berkolerasi dengan 

pertumbuhan dan  dengan daya hidup anak kambing (Devendra dan Burns, 1994). 

Rataan bobot lahir kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 

kambing PE yang telah diperoleh dari hasil penelitian disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan bobot lahir kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 
dengan kambing PE 

 
Bobot lahir Jumlah anak Rata- rata BL (kg) KK (%) 

BL jantan+betina 86 2,37 ± 0,54 23 
BL terkoreksi 86 3,02 ± 0,56 18 

Ket:  BL = bobot lahir, KK = koefisien keragaman 

Berdasarkan data bobot lahir yang telah diperoleh dapat diketahui rataan 

bobot lahir yaitu sebesar 2,37 ± 0,54 kg. Menurut  Subandriyo (2007) bobot badan 

harus dikoreksi terhadap umur sapih, umur induk saat beranak, jenis kelamin, tipe 

kelahiran dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh lingkungan sehingga di 

dalam seleksi perbedaan yang ada hanyalah disebabkan oleh perbedaan genetik 

saja. Oleh karena itu data bobot lahir perlu dikoreksi terhadap jenis kelamin dan 

tipe kelahiran dengan tujuan untuk menyeragamkan data. Rataan bobot lahir 

berdasarkan data yang telah dikoreksi yaitu sebesar 3,02 ± 0,56 kg. Koreksi 

berdasarkan jenis kelamin dan tipe kelahiran  ternyata dapat menyebabkan 

koefisien keragaman menjadi lebih rendah. Menurut Yitnosumarto (1991) 
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koefisien keragaman berguna untuk memberi gambaran seberapa besar keragaman 

dalam suatu populasi.  

Rataan bobot lahir yang didapat dari penelitian yaitu sebesar 2,37 ± 0,54 

kg dan 3,02 ± 0,56 kg untuk bobot lahir terkoreksi  menunjukkan bobot yang lebih 

berat jika dibandingkan dengan bobot lahir kambing lokal, yaitu untuk kambing 

kacang menurut Gall (1981) dan Elieser dkk (2007)  masing-masing sebesar 1,5 

kg dan 1,4 kg, sedangkan untuk kambing PE yaitu sebesar 1,854 ± 0,153 kg 

(Elieser dkk., 2007). Peningkatan bobot lahir ini diduga disebabkan oleh adanya 

program persilangan dengan pejantan Boer murni yang merupakan bangsa 

kambing superior. Hal ini sesuai dengan Mahmalia dan Tarigan (2007) yang 

menyatakan bahwa persilangan antara kambing Boer dengan kambing lokal akan 

memberikan dampak positif diantaranya adalah peningkatan bobot lahir 

keturunannya. Kejadian tersebut juga terjadi pada persilangan pejantan Boer 

dengan kambing lokal di Negara-Negara lain, sebagaimana yang dilaporkan 

Yonghong (2007) pada persilangan antara pejantan Boer dengan kambing Huai 

dan kambing Harmen yang ada di cina, hasil persilangan menunjukkan 

peningkatan bobot lahir 90,97% pada persilangan Boer dengan Huai dan 119,3% 

pada persilangan Boer dengan Harmen. 

Bobot lahir kambing Boer berkisar antara 3-4 kg, dimana bobot lahir 

jantan lebih berat 0,5 kg dibandingkan dengan betina (Lu, 2002). Rataan bobot 

lahir yang didapat dari penelitian ini lebih ringan dibandingkan bobot lahir 

kambing Boer berdasarkan pendapat Lu (2002). Hal tersebut menurut Warwick 

dkk (1995) disebabkan keturunan dari generasi pertama (F1) hanya membawa 

50% pewarisan dari pejantan bangsa murni dan juga tergantung pada kualitas 
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betina asalnya, tetapi biasanya dapat diharapkan adanya perbaikan yang cukup 

besar dibanding induknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan bobot lahir baik yang tidak 

dikoreksi maupun yang dikoreksi menunjukkan bobot yang lebih rendah  daripada 

hasil yang dilaporkan oleh Kostaman dan Sutama (2005) yaitu sebesar 4,29 ± 0,63 

kg serta Sutama (2007) yang  memperoleh hasil sebesar 3,86 kg. Perbedaan bobot 

lahir F1 tersebut dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, misalnya 

perbedaan menejemen pemeliharaan terutama aspek pemberian pakan induk saat 

bunting, dimana kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan akan berpengaruh 

terhadap bobot lahir anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Edey (1983) yang 

menyatakan bahwa bobot lahir seekor kambing dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain yaitu pakan saat induk bunting. Menurut Lindsay dan Winantea (1982) 

keadaan pakan induk yang kurang baik saat bunting akan mengakibatkan bobot 

lahir anak yang rendah dan berpengaruh terhadap daya hidupnya.  

Rataan bobot lahir dari hasil penelitian menunjukkan bobot yang lebih 

tinggi daripada hasil penelitiaan Mahmalia dan Tarigan (2007) pada kambing 

Boer yang disilangkan dengan kambing kacang yaitu sebesar 1,98 ± 0,43 kg. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan F1 antara Boer dengan kambing lokal di 

Negara-Negara lain rataan bobot lahir terkoreksi menunjukkan bobot yang lebih 

berat, misalnya jika dibandigkan dengan penelitian Barry dan Godke (1997) yang 

dikutip oleh Kostaman dan Sutama (2005) pada kambing Boer yang disilangkan 

dengan kambing Small East African seberat 2,60 kg dan penelitiaan Yonghong 

dkk (2007) pada kambing hasil persilangan Boer dengan kambing Huai sebesar 

2,75 ± 0,23 kg dan pada kambing hasil persilangan Boer dengan kambing Harmen 
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yaitu sebesar 2,50 ± 0,47 kg. Perbedaan bobot lahir ini diduga disebabkan oleh 

adanya perbedaan bangsa  induk  dan  lokasi tempat penelitian dilakukan. 

Sebagaimana yang dikemukakan Hauck (2007) bahwa bobot lahir juga 

dipengaruhi oleh bangsa induk. 

Menurut Edey (1983) bobot lahir jantan lebih tinggi sekitar 6 persen 

dibandingkan dengan betina. Rataan bobot lahir jantan dan betina kambing hasil 

persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing PE dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan bobot lahir jantan dan betina kambing hasil persilangan (F1) 
pejantan Boer murni dengan kambing PE 

 
Bobot lahir Jumlah anak Rata- rata BL (kg) KK(%) 
BL jantan 48 2,51 ± 0,49 20 
BL betina 38 2,19 ± 0,54 25 

Ket:  BL = bobot lahir, KK = koefisien keragaman 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rataan bobot lahir jantan 

lebih besar dibandingkan dengan betina. Hal ini sesuai dengan Devendra dan 

Burns (1994) yang menyatakan bahwa anak jantan hampir selalu lebih berat 

daripada anak betina pada bangsa kambing yang sama dan kategori kelahiran yang 

sama (kelahiran tunggal ataupun kelahiran ganda). Menurut Kostaman dan 

Sutama (2005) hal tersebut terjadi karena kecepatan pertumbuhan pra lahir 

kambing anak jantan lebih berat bila dibandingkan dengan kambing anak betina.  

Gall (1981) menambahkan bahwa anak kambing jantan mempunyai hormon 

androgen yang dapat menyebabakan adanya retensi nitrogen lebih banyak bila 

dibandingkan dengan anak kambing betina sehingga menyebabkan pertumbuhan 

yang lebih besar.  
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4.2. Bobot Sapih Kambing Hasil Persilangan (F1) Pejantan Boer Murni 
dengan Kambing Lokal 

 
 Bobot sapih adalah bobot pada saat anak dipisahkan pemeliharaannya 

dengan induknya. Bobot sapih merupakan indikator dari kemampuan induk untuk 

menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk mendapatkan susu dan tumbuh 

(Hardjosubroto, 1994). Menurut Hauck (2007) bobot sapih merupakan salah satu 

sifat penting yang mempengaruhi produktivitas. 

Umur penyapihan pada tiap-tiap individu tidak sama dan biasanya 

disesuaikan dengan kondisi yang ada (Lasley, 1978). Oleh karena itu data bobot 

sapih yang telah diperoleh pada saat penelitian dikoreksi ke dalam bobot sapih 

umur 90 hari. Menurut Browning dkk (2007) bobot sapih sebaiknya dikoreksi ke 

dalam standart umur penyapihan yaitu biasanya 90 hari. Hal ini di maksudkan 

untuk menyeragamkan umur penyapihan dan bermanfaat untuk memperkecil 

ragam. Selain dikoreksi ke dalam umur penyapihan 90 hari data bobot sapih juga 

dikoreksi terhadap jenis kelamin dan tipe kelahiran, karena menurut Maylinda dan 

Udo (1993) bobot individual kambing perlu dikoreksi terhadap tipe kelahiranya, 

dan menurut Kostaman dan Sutama (2005) jenis kelamin juga mempengaruhi 

bobot sapih. Rataan bobot sapih kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer 

Murni dengan kambing PE disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan bobot sapih kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 
dengan kambing PE 

 
Bobot sapih Jumlah anak Rata-rata BS (kg) KK (%) 

BS jantan+betina 76 11,48 ±  3,66 32 
BS terkoreksi 76 15,2 ± 3,83 25 

Ket: BS = bobot sapih, KK = koefisien keragaman 
  

Rataan bobot sapih sebelum koreksi yaitu sebesar 11,48 ± 3,66 kg (KK 

32%), sedangkan setelah dikoreksi sebesar 15,2 ± 3,83 (KK 25%). Hal tersebut 
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menunjukkan koefisien keragaman yang berkurang dengan adanya koreksi 

berdasarkan  jenis kelamin dan tipe kelahiran. Menurut Hakim (2002) koreksi 

bobot badan dimaksudkan untuk mengurangi besarnya keragaman yang 

disebabkan oleh pengaruh non genetik dan lingkungan. 

Rataan bobot sapih berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil lebih rendah dibanding bobot sapih kambing Boer, dimana 

menurut Barry dan Godke (1997) sebesar 19,4 kg dan menurut Lu (2002) bobot 

badan kambing Boer pada saat disapih dapat mencapai 20-25 kg. Namun telah 

menunjukkan peningkatan bobot sapih yang lebih tinggi dibandingkan bobot 

sapih kambing PE dari hasil penelitian Subandriyo (2007) dan Sutama (2007) 

yaitu masing-masing sebesar 8,6-10,1 kg dan 10,78 kg, selain itu bobot sapih yang 

diperoleh juga lebih berat dari bobot sapih kambing kacang berdasarkan hasil 

penelitian Subandriyo (2007)  yaitu sebesar 6,9 kg. Peningkatan bobot sapih ini 

disebabkan oleh adanya persilangkan dengan pejantan Boer murni, dimana 

menurut Lu (2002) kambing Boer dapat memperbaiki performans produksi bangsa 

kambing lokal ketika digunakan dalam persilangan sehingga FI dalam penelitian 

ini mempunyai bobot sapih yang lebih tinggi dibandingkan bobot sapih induknya.  

 Bobot sapih pada umur tiga bulan kambing hasil persilangan Boer dengan 

PE yaitu sebesar 12,43 kg (Sutama, 2007), sedangkan menurut Kostaman dan 

Sutama (2005) yaitu sebesar 14,64 ± 4,56 kg. Rataan  bobot  sapih terkoreksi yang  

diperoleh dari hasil penelitian yaitu sebesar 15,2 ± 3,83 kg menunjukkan hasil 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan literatur tersebut, dan untuk bobot 

sapih yang tidak dikoreksi yaitu sebesar 11,48 ±  3,66 kg menunjukkan bobot yng 

lebih rendah. Perbedaan bobot sapih tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan 
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manajemen terutama aspek pemberian pakan induk saat menyusui, dimana 

kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan akan mempengaruhi produksi susu 

induk dan secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan anak sebelum 

disapih sehingga akan berpengaruh terhadap bobot sapih. Selain itu perbedaan 

mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan bobot lahir, dimana anak kambing 

yang mempunyai bobot lahir yang tinggi akan tumbuh lebih cepat daripada anak 

kambing dengan bobot lahir yang lebih rendah sehingga akan dicapai bobot sapih 

yang tinggi pula pada anak kambing dengan bobot lahir yang tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gatenby (1986) yang menyatakan bahwa anak kambing dengan 

bobot lahir yang lebih tinggi akan tumbuh lebih cepat daripada anak kambing 

dengan bobot lahir yang rendah. Selain itu produksi susu induk yang lebih tinggi 

selama laktasi juga akan meningkatkan kecepatan pertumbuhan anak kambing 

prasapih dibandingkan dengan  induk yang memproduksi susu lebih sedikit 

selama laktasi sehingga akan berpengaruh terhadap bobot sapih. Hal ini diperkuat 

oleh Hauck (2007) yang berpendapat bahwa perbedaan bobot sapih dipengaruhi 

oleh kemampuan induk menghasilkan susu dan kemampuan anak memperoleh 

susu dalam kelompoknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot sapih yang telah diperoleh 

lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Romjali dkk (2000) yang 

dikutip oleh Sutama  (2007)  pada  kambing Boer  yang  disilangkan  dengan 

kambing  kacang sebesar 7,69 kg, tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan 

laporan Barry dan Godke (1997) yang dikutip oleh Kostaman dan Sutama (2005) 

pada kambing Boer yang disilangkan dengan kambing Small East African yaitu 

sebesar 19,40 kg.  
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Menurut Hauck (2007) bobot sapih anak jantan lebih berat dibandingkan 

dengan yang betina. Rataan bobot sapih jantan dan betina kambing hasil 

persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing PE disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan bobot sapih jantan dan betina kambing hasil persilangan (F1) 
pejantan Boer murni dengan kambing PE 

 
Bobot sapih Jumlah anak Rata-rata BS (kg) KK (%) 
BS  jantan 45 12,63 ± 3,76 30 
BS betina 31 9,81 ± 2,81 29 

Ket: BS = bobot sapih, KK = koefisien keragaman 
  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan bobot sapih anak kambing 

jantan pada penelitian ini lebih besar daripada yang betina. Perbedaan ini mungkin 

salah satunya disebabkan karena bobot lahir anak kambing jantan lebih besar dari 

betina karena menurut Edey (1983) bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, 

semakin tinggi bobot lahir maka semakin tinggi bobot sapihnya serta sesuai 

dengan pendapat Devendra dan Burns (1994)  yang menyatakan bahwa bobot 

lahir yang kecil berpengaruh terhadap bobot badan selanjutnya. Menurut Edey 

(1983) bobot lahir jantan lebih besar sekitar 6 persen dibandingkan dengan betina 

dan pada saat penyapihan akan meningkat sekitar 10 persen. 

 
4.3. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Sebelum Sapih Kambing 

Hasil Persilangan (F1) Pejantan Boer Murni dengan Kambing Lokal 
 
 Pertambahan bobot badan harian adalah pertambahan bobot badan setiap 

harinya sejak lahir sampai saat tertentu, yang dicari dengan membagi bobot badan 

saat ditimbang dengan umurnya (Hardjosubroto, 1994). Rataan PBBH sebelum 

sapih yang didapat berdasarkan data hasil penelitian yaitu sebesar 101,03 ± 37,34 

g. Sama halnya dengan data bobot lahir dan data bobot sapih, data PBBH sebelum 

sapih juga dikoreksi berdasarkan jenis kelamin dan tipe kelahiran dengan tujuan 
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untuk meminimalkan keragaman. Berdasarkan data PBBH sebelum sapih yang 

telah dikoreksi, didapatkan rataan PBBH sebelum sapih terkoreksi yaitu sebesar 

135,69 ±  41,25 g. Rataan  PBBH  sebelum sapih ditunjukkan  pada Tabel   6. 

Tabel 6. Rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sebelum sapih kambing 
hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing PE 

 
PBBH Jumlah anak Rata-rata PBBH (g) KK (%) 

PBBH jantan+betina 76 101,03 ±  37,34 37 
PBBH terkoreksi 76 135,69 ±  41,25 30 

Ket: PBBH = pertambahan bobot badan harian, KK = koefisien keragaman 

Koefisien keragaman PBBH sebelum sapih terkoreksi lebih kecil daripada 

yang tidak dikoreksi. Koefisien keragaman yang lebih kecil ini menunjukkan 

adanya penurunan keragaman setelah adanya koreksi. Menurut Yitnosumarto 

(1991) koefisien keragaman berguna untuk memberikan  gambaran seberapa besar 

keragaman dalam suatu populasi.   

Rataan PBBH sebelum sapih yang diperoleh dalam penelitian ini lebih 

cepat daripada PBBH sebelum sapih kambing lokal yang dilaporkan oleh Sutama 

(2007) bahwa PBBH sebelum sapih kambing PE adalah sebesar 78 g. PBBH 

sebelum sapih hasil persilangan (F1) yang lebih cepat daripada PBBH sebelum 

sapih kambing PE  ini menunjukkan adanya pengaruh dari faktor bangsa pejantan 

yang dipergunakan dalam persilangan. Pejantan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah pejantan kambing Boer yang diakui mempunyai kelebihan 

dalam hal kecepatan tumbuh dibanding dengan bangsa kambing yang lain 

sehingga apabila digunakan dalam persilangan maka akan dapat meningkatkan 

PBBH sebelum sapih kambing lokal (Lu, 2002; Gall, 2007; Hongping, 2007), 

sebagaimana yang terjadi pada hasil persilangan antara Boer dengan kambing 

Spanish yang dilaporkan mempunyai pertambahan bobot badan yang lebih tinggi 
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dari pada kambing Spanish (Lu, 2002).   Menurut   Van  Niekerk   dan   Casey   

(1988)  pertambahan  bobot  badan kambing Boer pada 12 bulan pertama dapat 

mencapai 200 g/ekor/hari. Berdasarkan literatur tersebut dapat diketahui bahwa 

rataan PBBH sebelum sapih kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 

dengan kambing lokal hasil penelitian lebih rendah daripada PBBH sebelum sapih 

kambing Boer.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan PBBH sebelum sapih yang 

diperoleh dari penelitian ini lebih tinggi daripada yang dilaporkan Sutama (2007) 

yaitu sebesar 94,09 g. Perbedaan PBBH sebelum sapih F1 tersebut kemungkinan 

disebabkan adanya perbedaan bobot lahir dan produksi susu induk. Menurut 

Brandfor (1972) yang dikutip oleh Subandriyo (2007) anak kambing yang belum 

disapih, pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan induk berproduksi 

susu, dimana semakin tinggi produksi susu induk semakin tinggi pula 

pertumbuhan bobot badan anak yang disusuinya. 

 Rataan PBBH sebelum sapih yang didapat lebih berat dari hasil penelitian 

Sutama (2007) pada kambing Boer yang disilangkan dengan kambing kacang 

yaitu sebesar 60,10 g/ekor dan juga dari hasil penelitian Reynolds (1985) yang 

dikutip oleh Kostaman dan Sutama (2005) pada kambing Boer yang disilangkan 

dengan kambing Small East African yaitu sebesar 73,80 g/ekor. Menurut Gipson 

(2007) PBBH sebelum sapih tidak hanya dipengaruhi oleh potensi genetik anak 

kambing  itu  sendiri  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  sifat  keindukan (mothering 

ability).  

Menurut Van Niekerk dan Casey (1988) pertambahan bobot badan 

kambing Boer yang tercatat pada umur 100 hari secara berturut-turut untuk jantan 
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dan betina adalah 291 g/ekor/hari dan 270 g/ekor/hari. Sedangkan   rataan   PBBH  

sebelum  sapih  jantan  dan  betina  berdasarkan  hasil penelitian  masing-masing 

adalah sebesar 112,29 ± 38,58 g dan 84,68 ± 28,9 g. Rataan PBBH sebelum sapih 

jantan dan betina tersebut nilainya lebih rendah dibandingkan PBBH jantan dan 

betina kambing Boer. Rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sebelum 

sapih jantan dan betina kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 

dengan kambing PE disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sebelum sapih jantan 
dan betina  kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 
kambing PE  

 
PBBH Jumlah anak Rata-rata PBBH(g) KK (%) 

PBBH jantan 45 112,29 ±  38,58 34 
PBBH betina 31 84,68 ±  28,9 34 

Ket: PBBH = pertambahan bobot badan harian, KK = koefisien keragaman 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa PBBH sebelum 

sapih jantan lebih besar daripada betina. Hal ini sesuai dengan pendapat Marquez 

(2003) dan Garantjang (2004) yang menyatakan bahwa pertambahan bobot badan 

sebelum sapih anak kambing jantan secara signifikan menunjukkan bobot yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan anak kambing betina. Menurut  Garantjang 

(2004) tingginya rata-rata pertambahan bobot badan anak kambing jantan 

dibandingkan dengan betina pada semua tingkatan umur induk mungkin 

disebabkan jantan lebih lincah dalam memperoleh makanan dan air susu serta 

adanya pengaruh hormon androgen yang terdapat pada jantan yang dapat 

meningkatkan ukuran otot dan merangsang pembentukan protein sehingga 

pertumbuhannya lebih cepat. 
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4.4. Heritabilitas Performans Produksi Kambing Hasil Persilangan (F1) 
Pejantan Boer Murni dengan Kambing Lokal 

 
 Heritabilitas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam 

pemuliaan ternak yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

evaluasi ternak,  metode  seleksi,  dan  sistem  perkawinan  serta  dapat  digunakan  

untuk memprediksi kemajuan genetik akibat seleksi dalam memperbaiki suatu 

sifat (Massey dan Vogt, 2000). 

 Pendugaan nilai heritabilitas performans produksi kambing hasil 

persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing PE dalam penelitian ini 

menggunakan metode korelasi saudara tiri dan kandung dengan model nested 

unequal  numbers  per  subclass. Contoh analisis ragam performans produksi 

untuk menghitung koefisien komponen ragam, pendugaan komponen ragam, galat 

baku komponen ragam, nilai heritabilitas dari komponen pejantan, serta galat 

baku nilai heritabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil pendugaan nilai 

heritabilitas performans produksi yang meliputi bobot lahir, bobot sapih, dan 

PBBH sebelum sapih kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 

kambing PE disajikan dalam Tabel 8.   

Nilai heritabilitas dapat digolongkan kedalam tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Nilai heritabilitas dikatakan  rendah  jika  bernilai  kurang  dari 

0,10, sedang jika nilainya berkisar antara 0,10-0,30, dan tinggi jika nilainya lebih 

dari 0,30 (Dalton, 1980; Hardjosubroto, 1994). Nilai heritabilitas yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini berdasarkan literatur tersebut sebagian besar termasuk ke 

dalam kategori tinggi. 
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Tabel 8. Nilai komponen ragam, nilai heritabilitas, dan galat baku nilai 
heritabilitas performans produksi kambing hasil persilangan (F1) 
pejantan Boer dengan kambing PE 

 
PP 2

Sσ  2
Dσ  2

Wσ  2
Sh  ( )2

ShSE  
      

BL 0,011 0,213 0,069 0,15 0,33 
BL (TK) 0,05 0,19 0,09 0,66 0,14 
BL Jantan 0,029 0,179 0,043 0,46 0,32 
BL Betina 0,053 0,203 0,051 0,69 0,8 
BS 1,074 6,434 6,251 0,31 0,41 
BS (TK) 1,88 5,12 8,24 0,49 0,06 
BS Jantan 4,309 8,299 2,686 1,13 0,88 
BS Betina -0,32 2,885 5,289 -0,16 0,37 
PBBH 165,2 586,32 693,55 0,46 0,48 
PBBH (TK) 252,093 545,87 976,01 0,57 0,08 
PBBH Jantan 474,62 844,74 298,92 1,17 0,96 
PBBH Betina -22,37 297,2 559,28 -0,11 0,39 

Ket :  PP = performans produksi, BL = bobot lahir, BL (TK) = bobot lahir 
terkoreksi, BS = bobot sapih, BS (TK) = bobot sapih terkoreksi, PBBH = 
pertambahan bobot badan harian,  PBBH (TK) = pertambahan bobot 
badan harian terkoreksi, PBBH = pertambahan bobot badan harian, 2

Wσ  = 
komponen ragam antar anak, 2

Dσ  = komponen ragam antar induk,  2
Sσ  = 

komponen ragam antar pejantan, 2
Sh  = heritabilitas dari komponen 

pejantan,  ( )2
ShSE  = galat baku 2

Sh  
 
 Nilai heritabilitas untuk bobot lahir baik yang tidak dikoreksi  maupun 

yang dikoreksi lebih rendah apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Garbani 

(2006). Penelitian Garbani (2006) menggunakan metode yang berbeda (analisis 

korelasi saudara tiri) yang menghasilkan nilai heritabilitas sebesar 0,80 ± 0,98; 

sedangkan penelitian ini menggunakan analisis korelasi saudara tiri dan kandung. 

Menurut Bowman (1979) estimasi nilai heritabilitas suatu sifat yang sama akan 

bervariasi tergantung dari metode yang digunakan, kapan dan tempat penelitian 

dilakukan, serta jumlah ternak yang digunakan.   

 Nilai heritabilitas yang diperoleh untuk bobot sapih yaitu sebesar 

0,31 ± 0,4 dan 0,49 ± 0,06 untuk bobot sapih terkoreksi mendekati dengan nilai 
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heritabilitas yang diperoleh Oktara dkk (2007) yaitu sebesar 0,32 ± 0,36. Nilai 

heritabilitas untuk PBBH sebelum sapih dalam penelitian ini diperoleh sebesar 

0,46 ± 0,48 dan untuk PBBH sebelum sapih yang terkoreksi sebesar 0,57 ± 0,08. 

Nilai heritabilitas yang diperoleh lebih tinggi daripada hasil penelitian Oktara dkk 

(2007)  yaitu sebesar 0,43 ± 0,38.  Menurut Massey dan Vought (2000) nilai 

heritabilitas dapat bervariasi lebih tinggi atau lebih rendah dari satu penelitian 

dengan penelitian lainnya, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan lingkungan yang 

akan mengurangi pengaruh murni dari unsur genetik pada ternak. 

 Menurut Cassel (2001) nilai heritabilitas berkisar antara 0,0-1,0. 

Berdasarkan literatur tersebut dapat diketahui bahwa nilai heritabilitas bobot sapih 

dan PBBH sebelum sapih yang dipisahkan antara jantan dan betina dapat 

dikatakan menyimpang karena mempunyai nilai yang negatif dan lebih dari satu. 

Hal ini disebabkan menjadi lebih sedikitnya data setelah jantan dan betina 

disendiri-sendirikan, karena menurut Pirchner (1981) jumlah data yang kecil akan 

menyebabkan variasi yang besar dan untuk mengurangi variasi tersebut maka data 

harus diperbanyak.   

 Dengan melihat Tabel 8 maka dapat diketahui bahwa terjadinya nilai 

heritabilitas yang negatif disebabkan karena komponen ragam antar pejantannya 

negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Gill dan Jensen (1968) yang dikutip oleh 

Hakim (1983) yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas negatif dapat terjadi 

karena dalam perhitungannya mempergunakan komponen ragam antar pejantan 

yang negatif, hal tersebut terjadi karena kuadrat tengah antar pejantan lebih kecil 

daripada kuadrat tengah induk dalam pejantan. Semakin besar perbedaannya, 

semakin besar peluang terjadinya  nilai  heritabilitas  negatif. Lebih lanjut 
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dijelaskan oleh Rusfidra (2006) hal tersebut terjadi karena jumlah ternak yang 

diamati sedikit atau jumlah anak dari setiap ekor pejantan atau induk yang tidak 

sama.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar nilai heritabilitas 

yang didapat dalam penelitian ini ternyata mempunyai galat baku yang lebih besar 

dari nilai heritabilitasnya. Menurut Falconer (1978) apabila galat baku lebih besar 

dari nilai heritabilitasnya maka nilai heritabilitas yang didapat dapat dikatakan 

menyimpang, dan menurut Hakim (2002) hal tersebut menyebabkan nilai dugaan 

yang didapat kurang keterandalannya. 

 Berdasarkan hasil pendugaan nilai heritabilitas performans produksi 

kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing PE yang 

telah  didapat  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai  heritabilitas untuk performans 

produksi terkoreksi menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai 

heritabilitas performans produksi yang tidak dikoreksi serta mempunyai galat 

baku yang lebih rendah dari nilai heritabilitasnya. Menurut Hakim (2002) koreksi 

bobot badan dimaksudkan untuk mengurangi besarnya keragaman yang 

disebabkan oleh pengaruh non genetik dan lingkungan yang dapat mengaburkan 

kemampuan genetik yang sebenarnya dimiliki ternak.  

 Nilai heritabilitas performans produksi kambing hasil persilangan (F1) 

pejantan Boer murni dengan kambing PE yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi, tetapi yang  dapat  digunakan  

sebagai  pedoman  dalam pemuliaan ternak yaitu nilai heritabilitas bobot sapih 

terkoreksi dan PBBH sebelum sapih terkoreksi karena nilainya tidak menyimpang 

(tidak negatif dan tidak lebih dari satu) serta mempunyai galat baku yang 
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tergolong rendah. Nilai heritabilitas bobot sapih terkoreksi dan PBBH sebelum 

sapih terkoreksi tersebut termasuk dalam kategori tinggi maka program pemuliaan 

yang tepat digunakan dalam peningkatan mutu genetik kambing lokal untuk 

kedepannya adalah dengan seleksi sehingga akan menghasilkan kemajuan genetik 

setelah seleksi dibandingkan rataan populasinya. Hal ini sesuai dengan Rusfidra 

(2006) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai heritabilitas suatu sifat yang 

diseleksi maka semakin tinggi peningkatan sifat yang diperoleh setelah seleksi.  

 
4.5. Nilai Pemuliaan Performans Produksi Pejantan Boer Berdasarkan 

Performans Produksi Keturunanya (Hasil Persilangan (F1) Pejantan 
Boer Murni dengan Kambing lokal) 

  
 Nilai Pemuliaan merupakan faktor yang penting dalam pemuliaan ternak 

karena nilai ini menunjukkan kemampuan atau potensi genetik yang dimiliki oleh 

seekor ternak terhadap rataan populasinya (Anang, 2002). 

 Nilai pemuliaan  performans produksi pejantan Boer dapat diduga 

berdasarkan performans produksi keturunannya (kambing hasil persilangan (F1) 

pejantan Boer murni dengan kambing PE). Hal ini sesuai dengan Hardjosubroto 

(1994) yang menyatakan bahwa nilai pemuliaan seekor calon pejantan dapat 

diduga berdasarkan penampilan anaknya dengan menggunakan uji zuriat.  Nilai 

Pemuliaan performans produksi pejantan Boer berdasarkan performans produksi 

keturunannya disajikan dalam Tabel 9 dengan contoh perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 Berdasarkan nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer dapat 

diketahui bahwa nilai pemuliaan tertinggi dihasilkan oleh performans produksi 

terkoreksi karena nilai heritabilitas dan rataan performansnya lebih tinggi daripada 

yang tidak dikoreksi. Menurut Hardjosubroto (1994) nilai pemuliaan tergantung 
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pada besarnya nilai heritabilitas dan rataan performans individu maupun dalam 

populasi.  

Tabel 9. Nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer berdasarkan 
performans produksi F1 

 
Performans 

Produksi 
Tarzan Diamond Prince Kovin Tyson 

BL 1,37 2,15 2,51 2,4 
BL 

terkoreksi 
3,89 4,58 5,55 5,1 

BS 12,91 13,29 13,27 16,49 
BS 

terkoreksi 
20,46 20,74 20,71 25,55 

PBBH 147,41 131,16 129,31  166,86 
PBBH 

terkoreksi 
204,02 190,93 184,83 240,82 

Ket: BL = bobot lahir, BS = bobot sapih, PBBH = pertambahan bobot badan 
harian 

  
Nilai pemuliaan bobot sapih dan PBBH sebelum sapih tertinggi pada 

penelitian ini dihasilkan oleh pejantan Tyson yaitu sebesar 25,55 kg dan 240,82 g, 

sedangkan nilai pemuliaaan tertinggi untuk bobot lahir dihasilkan oleh pejantan 

Prince Kovin yaitu sebesar 5,55 kg. Prince Kovin adalah keturunan dari Karbo 

Tarzan yang merupakan Boer unggulan terkenal dunia. Kekuatannya dapat dilihat 

mulai dari kepala hingga kaki, mempunyai tubuh yang lebar sampai dalam dan 

termasuk kelas kualitas superior. Sedangkan Tyson merupakan keturunan dari 

Aka Tyson yang sangat terkenal, kuat, mempunyai tubuh yang dalam dan panjang 

serta sangat lebar sampai ke belakang tubuhnya (Anonimus, 2004). Berdasarkan 

literatur tersebut  juga  dapat  diketahui bahwa  pejantan Prince Kovin dan Tyson 

merupakan pejantan Boer yang superior sehingga apabila digunakan dalam 

persilangan dengan kambing lokal maka akan dapat meningkatkan produktivitas 

kambing lokal.  
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Menurut Pirchner (1981) dan Hardjosubroto (1994) apabila seekor 

pejantan telah diketahui nilai pemuliaannya maka jika pejantan tersebut 

dikawinkan dengan induk-induk secara acak pada populasi normal maka rerata 

performans keturunannya kelak akan menunjukkan keunggulan sebesar setengah 

dari nilai pemuliaan pejantan tersebut, terhadap performans populasinya. 

Berdasarkan nilai pemuliaan yang telah didapat maka pejantan Tyson yang 

mempunyai nilai pemuliaan performans produksi tertinggi dibandingkan pejantan 

lainnya dapat dipilih dalam persilangan dengan kambing lokal sehingga akan 

dapat dihasilkan kambing yang memiliki keunggulan setengah dari nilai 

pemuliaan pejantan tersebut dibandingkan dengan rataan populasinya. 

Nilai pemuliaan mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam 

menilai keunggulan seekor pejantan yang akan digunakan sebagai sumber mani 

beku (Hardjosubroto, 1994). Dengan diketahuinya pejantan Tyson yang 

mempunyai nilai pemuliaan performans produksi  tertinggi   berdasarkan   

performans   produksi   keturunannya  maka berdasarkan pendapat Hardjosubroto 

(1994), pejantan Tyson dapat dipertimbangkan sebagai sumber mani beku. 
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BAB V                                                                                                                                                 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai heritabilitas bobot sapih terkoreksi (0,49 ± 0,06) dan pertambahan bobot 

badan harian sebelum sapih terkoreksi (0,57 ± 0,08)  termasuk dalam kategori 

tinggi dan nilai galat bakunya tergolong rendah sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam program pemuliaan ternak. Seleksi untuk 

meningkatkan mutu genetik sifat tersebut akan memberikan respon yang besar.   

2. Pejantan Boer yang mempunyai nilai pemuliaan tertinggi untuk sifat bobot 

lahir adalah pejantan Prince Kovin yaitu sebesar 5,55 kg; serta untuk sifat 

bobot sapih dan pertambahan bobot badan harian sebelum sapih adalah 

pejantan Tyson yaitu sebesar 25,55 kg dan 240,82 g. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam pendugaan nilai heritabilitas performans 

produksi  kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan kambing 

lokal dan nilai pemuliaan performans produksi pejantan Boer adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh faktor-faktor non genetik dan lingkungan sebaiknya diminimalkan 

sehingga keragaman yang ada hanya keragaman yang disebabkan oleh 

pengaruh genetik. 
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2. Untuk memperkecil peluang terjadinya nilai heritabilitas yang menyimpang 

maka sebaiknya menggunakan jumlah anak dan jumlah induk untuk setiap ekor 

pejantan lebih banyak  daripada penelitian ini.  
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Lampiran 1. Teladan analisis ragam nilai heritabilitas dalam model  nested 
unequal numbers per subclass, koefisien dari komponen ragam, 
pendugaan komponen ragam, galat baku komponen ragam, nilai 
heritabilitas, dan galat baku nilai heritabilitas 

 
Tabel 10. Analisis sidik ragam  
 

SK db JK KT KTH 
Antar Pejantan S-1 JK S  KT S  2

3
2

2
2

SDW KK σσσ ++  
Antar Induk 
dalam Pejantan 

D-S JK D  KT D  2
1

2
DW K σσ +  

Antar Anak  
dalam Pejantan 

n..-D JKW  KT W  2
Wσ  

Sumber: Becker (1975) 

Keterangan : SK = sumber keragaman 
db = derajat bebas 
JK = jumlah kuadrat 
KT = kuadrat tengah 
KTH = kuadrat tengah harapan 
S = jumlah pejantan 
D = jumlah induk 
n.. = jumlah anak 

2
Sσ  = komponen ragam antar pejantan 
2
Dσ  = komponen ragam antar induk 
2
Wσ  = komponen ragam antar anak  

K1 = jumlah anak per induk 
K2 = jumlah anak per induk dalam pejantan 
K3 = jumlah anak per pejantan  

 
 
Koefisien dari komponen ragam dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 
 

K1 = 
SD

n

n
n

i

i j
ij

−

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
�� 2

..

 

 

K2 =
1

..

22

−

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
����

S

n

n

n

n
i j

j

i

I J
ij
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Lanjutan Lampiran 1.  
 

K3 = 
1
..

..

2

−

−
�

S
n

n
n i

i

 

 
Pendugaan komponen ragam 
 

2
Wσ  = KT W  

 
2
Dσ  = 

1K
KTKT WD −

 

 

2
Sσ  =

( )

3

1

2

K

KTKT
K
K

KTKT WDWS −��
�

�
��
�

�
−−

 

 
Pendugaan nilai heritabilitas 
 

222

2
2 4

WDS

S
Sh

σσσ
σ

++
=  

 
Pendugaan ragam dan galat baku komponen ragam 
 

( ) ( ) 22
2

2
2

+
=

W

W
W db

Var
σσ  

 

( ) ( )22
WW VarSE σσ =  

 

( ) ��
�

�
��
�

�

+
+

+
=

22
2 22

2
2

2

W

W

D

D
D db

KT
db

KT
K

Var σ  

 

( ) ( )22
DD VarSE σσ =  

 

( ) �
�
�

�
�
�
�

�

+
+

+
=

22
2 22

2
3

2

D

D

S

S
S db

KT
db

KT

K
Var σ  

 

( ) ( )22
SS VarSE σσ =  
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Lanjutan Lampiran 1.  
 
Pendugaan galat baku nilai heritabilitas 
 

( ) ( ) �
�

�

�

�
�

�

�

++
= 2222

2
22 4

WDS

S
S

Var
hVar

σσσ
σ

 

( ) ( )22
SS hVarhSE =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Lampiran 2. Contoh koreksi data bobot lahir bedasarkan jenis kelamin dan tipe 
kelahiran 

 
1. Rata-rata bobot lahir F1 jantan 
 

51,2
48

6,120 === �
−

i

i
i

n

X
X  

 
2. Rata-rata bobot lahir F1 betina 
  

      19,2
38

1,83 === �
−

i

i
i

n

X
X  

3. Faktor koreksi bobot lahir F1 berdasarkan  jenis kelamin 
 

15,1
19,2
51,2 === −

−

j

i

X

X
FKJK  

 
4. Rataan bobot lahir untuk tipe kelahiran (TK) 1,2,3, dan 4 

 

 01,31 =
−

TKX   23,23 =
−

TKX  
 

       39,22 =
−

TKX   4,14 =
−

TKX    
 
5. Faktor koreksi untuk tipe kelahiran  

      79,0
01,3
39,2

2 ==FKTK       1 - 0,79 = 0,21          1 + 0,21= 1,21  

 
      Perhitungan tersebut analog untuk tipe kelahiran 3 dan 4.  

6. Koreksi penyesuaian bobot lahir  

      Bobot lahir terkoreksi = BL X FKJK X FKTK  
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Lampiran 3. Contoh perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan koefisien 
keragaman bobot lahir kambing hasil persilangan (F1) pejantan 
Boer murni dengan kambing PE 

 
Rata-rata bobot lahir 
 

n

X
X �=
−

 

86
7,203=  

37,2=  
 
Standar deviasi  bobot lahir 
 

( )

1

2

2

−

−
=

��
n

n

X
X

SD   

 
186

86
69,41493

85,506

−

−
=  

 54,0=  
 
Koefisien keragaman bobot lahir 
 

%100x
X

SD
KK −=  

%100
37,2
54,0

X=  

%23=  
 

Analog dengan cara diatas maka didapat rata-rata, standar deviasi, dan 

koefisien keragaman performans produksi lainnya, sebagaimana yang disajikan 

pada Tabel 11. 
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Lanjutan Lampiran 3. 
 
Tabel 11. Rata-rata, standar deviasi, dan koefisien keragaman performans 

produksi kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni 
dengan kambing PE 

 
Performans Produksi −

X  SD  KK (%) 
Bobot lahir 2,37 0,54 23 
Bobot lahir terkoreksi 2,51 0,55 22 
Bobot lahir jantan 2,51 0,49 20 
Bobot lahir betina 2,19 0,54 25 
Bobot sapih 11,48 3,66 32 
Bobot sapih terkoreksi 12,63 3,68 29 
Bobot sapih jantan 12,63 3,76 30 
Bobot sapih betina 9,81 2,81 29 
PBBH 101,03 37,34 37 
PBBH terkoreksi 112,29 38,22 34 
PBBH jantan 112,29 38,58 34 
PBBH betina 84,68 28,9 34 

 Ket:  
−
X = rata-rata performans produksi, SD = standar deviasi, KK = koefisien 
keragaman 
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Lampiran 4. Contoh perhitungan untuk menduga nilai heritabilitas bobot lahir 
kambing hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan 
kambing PE dalam model nested unequal numbers per subclass 

 
Populasi data bobot lahir : 

SIRES DAMS PROGENY BIRTH 
WEIGHT Xj Xi Xi² nj ni Xi/ni Xi²/ni Xj² 

1 1 3.5    3.5   1    12.25 

 2 3.4    3.4   1    11.56 

 

. 

. 

.             

 6 1.2 1.1 1.8 1.5 5.6 26 665.64 4 12 2.15 55.47 31.36 

2 7 3    3   1    9 

 12 2.1    2.1   1    4.41 

 

. 

. 

.             

 42 1.7 2.2 2  5.9 53 2851.6 3 24 2.23 118.8 34.81 

3 8 2.6 2.8   5.4   2    29.16 

 9 2.2 2.9   5.1   2    26.01 

 

. 

. 

.             

 43 2.7 3   5.7 62 3893.8 2 24 2.6 162.2 32.49 

4 17 2.2 1.6   3.8   2    14.44 

 23 3.4 2.7   6.1   2    37.21 

 

. 

. 

.             

 40 3.2 2.2 2.5  7.9 62 3856.4 3 26 2.39 148.3 62.41 

TOTAL       204   86  484.8  
Keterangan: Sires = pejantan, Dams = induk, Progeny Birth Weight = bobot lahir anak 
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Lanjutan Lampiran 4.  
 
Perhitungan faktor koreksi, jumlah kuadrat, koefisien komponen ragam, koefisien 
komponen ragam, nilai heritabilitas dan galat baku nilai heritabilitas bobot lahir  
 
n.. = 86 ekor 
S = 4 ekor                                                                       
D = 43 ekor 
 
�X = 203,7    
�X2 = 506,85  
(�X)2 = 41493,69 
 
Perhitungan faktor koreksi 

FKT = 
..

2)(
n

X�
 = 485,482

86
69,41493 =                                                    

 
Perhitungan jumlah kuadrat 
 
JKT = TFKX −� 2

 

  = 485,48285,506 −  
 = 365,24  

JKS = T
i

i
i

FK
n

X
−

� 2

 

 = 485,482
26

1,62
24

4,62
24

4,53
12

8,25 2222

−��
�

�
��
�

�
+++  

 = ( ) 485,482323,14824,162815,11847,55 −+++  
 = 485,482848,484 −  
 = 364,2  

JKD = 
i

i
i

j

j
j

n

X

n

X ��
−

22

                                        

= 848,484
3
9,7

...
1
2,3

1
4,3

1
5,3 2222

−��
�

�
��
�

�
++++  

 = ( ) 848,484803,20...24,1056,1125,12 −++++  
 = 848,484868,503 −  
 = 022,19  
 
JKW = JKT - JKS - JKD 

 = 24,345 - 2,364 - 19,022 
 = 2,98 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 
Perhitungan koefisien komponen ragam 
 

K1 = 
SD

n

n
n

i

i j
ij

−

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
�� 2

..

 

 =
443

26
3...222

24
2...322

24
3...211

12
4...111

86
22222222

22222222

−

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

+++++++++

++++++++++

−

 

 = 
39

26
54

24
52

24
56

12
32

86 �
�

�
�
�

� +++−
 

 = ( )
39

077,2167,2333,2667,286 +++−                                            

= 
39

244,986 −  

 = 
39
756,76  

 = 968,1  
 

K2 =
1

..

22

−

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
����

S

n

n

n

n
i j

j

i

I J
ij

 

 = 
14

86
3...111

244,9
2222

−

++++−
 

 = 
3

256,2244,9 −  

 = 
3
988,6  

 = 329,2  
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

K3 = 
1
..

..

2

−

−
�

S
n

n
n i

i

 

 = 
14

86
26242412

86
2222

−

��
�

�
��
�

� +++−
 

 = 
3

930,2286 −  

 =
3
07,63  

 = 023,21  
 
Analisis ragam 
 

SK db JK KT KTH 
Antar Pejantan 3 2,364 0,788 2

3
2

2
2

SDW KK σσσ ++  
Antar Induk 
dalam Pejantan 39 19,022 0,488 2

1
2

DW K σσ +  

Antar Anak  
dalam Induk  43 2,98 0,069 2

Wσ  

 
Perhitungan komponen ragam 
 

2
Wσ    = 0,069  

( ) ( ) ( )
00021,0

45
0095,0

243
069,02

2
2 222

2 ==
+

=
+

=
W

W
W db

Var
σσ  

( ) ( ) 015,000021,022 === WW VarSE σσ  

 
2

1
2

DW K σσ +   = 0,488 
2968,1069,0 Dσ+  = 0,488 

2968,1 Dσ  = 0,419 
2
Dσ  = 0,213 

( ) 0022,0
243

069,0
239

488,0
329,2
2

22
2 22

2

22

2
2

2 =��
�

�
��
�

�

+
+

+
=��

�

�
��
�

�

+
+

+
=

W

W

D

D
D db

KT
db

KT
K

Var σ  

( ) ( ) 047,00022,022 === DD VarSE σσ  
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

2
3

2
2

2
SDW KK σσσ ++    = 0,788 

2023,21213,0329,2069,0 Sσ+⋅+  = 0,788 
2023,21496,0069,0 Sσ++  = 0,788 

  2023,21 Sσ  = 0.223 
2
Sσ  = 0.011 

( ) 00059,0
239

488,0
23

788,0
023,21
2

22
2 22

2

22

2
3

2 =��
�

�
��
�

�

+
+

+
=��

�

�
�
�
�

�

+
+

+
=

D

D

S

S
S db

KT
db

KT

K
Var σ  

( ) ( ) 024,000059,022 === SS VarSE σσ  

 
Perhitungan nilai heritabilitas dan galat baku nilai heritabilitas 
 

15,0
293,0
044,0

069,0213,0011,0
011,044

222

2
2 ==

++
⋅=

++
=

WDS

S
Sh

σσσ
σ

 

( ) ( ) ( )
10995,0

069,0213,0011,0
00059,0

44 2
2

2222

2
22 =��

�

�
�
�
�

�

++
=

�
�

�

�

�
�

�

�

++
=

WDS

S
S

Var
hVar

σσσ
σ

( ) ( ) 33,010995,022 === SS hVarhSE  
 

Analog dengan perhitungan diatas maka dapat diketahui komponen ragam,  

nilai heritabilitas dan galat baku nilai heritabilitas performans produksi lainnya, 

seperti yang disajikan pada Tabel 8. 
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Lampiran 5. Contoh perhitungan nilai pemuliaan bobot lahir setiap pejantan 
berdasarkan bobot lahir keturunannya (F1) 

  

( ) ( ) ( ) PPP
hn

nh
NP +−

−+
= 2

2

14
2

1  

( ) ( )

37,1

15,215,237,2
15,01864

15,0862

=

+−
−+

= xx
  

( ) ( ) ( ) PPP
hn

nh
NP +−

−+
= 2

2

14
2

2  

( ) ( )

15,2

23,223,237,2
15,01864

15,0862

=

+−
−+

= xx
 

( ) ( ) ( ) PPP
hn

nh
NP +−

−+
= 2

2

14
2

3  

 ( ) ( )

51,2

6,26,237,2
15,01864

15,0862

=

+−
−+

= xx
 

 

( ) ( ) ( ) PPP
hn

nh
NP +−

−+
= 2

2

14
2

4  

  

( ) ( )

4,2

39,239,237,2
15,01864

15,0862

=

+−
−+

= xx
 

Keterangan: (1) Tarzan, (2) Diamond, (3) Prince Kovin, (4) Tyson 
 
Analog dengan perhitungan nilai pemulian bobot lahir diatas maka didapat 

nilai pemuliaan performans produksi lainnya untuk tiap pejantan, sebagaimana 

disajikan pada Tabel 10. 
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