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REPEATABILITY ESTIMATION OF BIRTH WEIGHT IN FRIES 
HOLLAND CROSSBRED DAIRY CATTLE AT DAIRY CATTLE 

COOPERATIVE (KPSP) SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 
 

ABSTRACT 
Yerry Wijayanto, Sucik Maylinda and Gatot Ciptadi 

 
 
The aim of this study was to estimate repeatability of calves birth weight of 

Fries Holland crossbred dairy cows in Dairy Cattle Cooperative (KPSP) Setia 
Kawan Nongkojajar. The advantage of this study is to predict of birth weight of 
calves at the next parity based on the first parity.Repeatability was estimated using 
analysis of variance method with one way layout unbalanced design. The material 
used in this study was birth weight records from first parity, second parity, and 
third parity of  43 cows at KPSP Setia Kawan Nongkojajar.Result showed that 
repeatability of birth weight of  the calves of Fries Holland crossbred calves was 

02,006,0 ± . It was categorized as low, therefore, more records are needed to 
estimate repeatability more accurately. Also, feeding management during dry 
period needs to be improved. 

 
 

Key words : birth weight, repeatability 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

ESTIMASI RIPITABILITAS BOBOT LAHIR ANAK SAPI 
PERAH PERANAKAN FRIES  HOLLAND DI KOPERASI 

PETERNAKAN SAPI PERAH (KPSP) SETIA KAWAN 
NONGKOJAJAR 

 
RINGKASAN 

Yerry Wijayanto, Sucik Maylinda dan Gatot Ciptadi 
 

Penelitian tentang estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir anak sapi perah 
PFH telah dilakukan di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan 
Nongkojajar di Desa Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, pada 
bulan November 2008. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi ripitabilitas bobot lahir 
anak sapi perah PFH di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan 
Nongkojajar. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memprediksikan bobot lahir anak sapi perah PFH. Setelah 
nilai ripitabilitas diketahui maka potensi produksi sapi betina dapat dihitung 
dengan metode Most Probable Producing Ability (MPPA). 

Ripitabilitas diestimasi dengan metode analisis ragam model klasifikasi 
satu arah dengan data pengamatan yang tidak sama per individu (unbalanced 
design). Materi penelitian adalah data bobot lahir anak sapi PFH pada paritas 
pertama, paritas  kedua dan paritas ketiga dengan sampel yang digunakan adalah 
43 ekor induk dari populasi keseluruhan sebesar 120 ekor, metode yang digunakan 
adalah studi kasus dengan teknik pengambilan data melalui catatan bobot lahir 
anak sapi perah di Peternakan Sekar Sari milik Koperasi Peternakan Sapi Perah 
(KPSP) Setia Kawan Nongkojajar. 

Disimpulkan bahwa nilai ripitabilitas bobot lahir sapi perah PFH di 
Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar sebesar 
0,06±0,02 dan tergolong rendah. Sebanyak 53% merupakan nilai MPPA diatas 
rataan populasi, dan 47% merupakan nilai MPPA dibawah rataan populasi. 
Disarankan untuk meningkatkan ripitabilitas maka diperlukan catatan lebih dari 
satu paritas untuk memperoleh akurasi yang tinggi dalam penentuan nilai 
ripitabilitas. Perlunya perbaikan serta perhatian lebih dalam terhadap pemeliharaan 
sapi pada periode kering, terutama menajemen pemberian pakan dan dan peternak 
dapat mengambil keputusan seleksi atau culling terhadap ternak yang memiliki 
nilai MPPA yang terendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor peternakan pada tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan, khususnya usaha sapi perah. Jumlah populasi sapi Holland di 

Indonesia tercatat 344.447 ekor dengan laju perkembangan populasi mencapai  

2,5% /tahun dan secara geografis penyebarannya tidak merata yaitu 97% dari 

populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa (Toharmat, Noor, Nahrowi, Rarah, 

Abdullah, Evvyernie, Sumantri, Lubis, Pertama, Burhanuiddin, Setiana, Atabany, 

Komala, Hamzah, Luthan, Setiawati, Yulizar, Wahyuni, Santoso, Tobing dan 

Rahayu, 2007). Faktor yang mendukung peningkatan sektor peternakan dalam 

produksi adalah dengan dilakukannya seleksi, salah satunya berdasarkan bobot 

lahir. Dengan mengetahui bobot lahir maka akan dapat menghitung lebih cermat 

kenaikan bobot badan dari saat lahir sampai disapih. 

 Seleksi untuk karakteristik yang menguntungkan cenderung memilih bobot 

lahir sebagai kriteria seleksi untuk tujuan mencapai bobot sapih yang optimal. 

Menurut Aryati (2008) pencatatan bobot lahir tidak merupakan keharusan dalam 

pencatatan kemampuan produksi, tetapi akan lebih menguntungkan bila 

dicatat. Dengan diketahuinya bobot lahir maka akan dapat dilakukan pendugaan 

bobot lahir dengan menggunakan ripitabilitas, setelah itu dapat dihitung nilai Most 

Probable Producing Ability (MPPA) untuk mengetahui kemampuan 

berproduksinya seekor induk, yang diperhitungkan atau diduga atas dasar data 

performansnya yang telah ada.  



  
 
 
 

 Ripitabilitas (R) merupakan istilah untuk menunjukkan besarnya bagian 

dari ragam total suatu sifat dalam suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan antar individu yang bersifat permanen dan umumnya dinyatakan dalam 

bentuk proporsi dari ragam genetik dan ragam lingkungan permanen dibandingkan 

dengan ragam fenotipe total (Maylinda, Budiarto, Suyadi dan Ciptadi, 1987).  

Manajemen pemeliharaan yang baik dibutuhkan untuk mencapai 

produktivitas yang maksimal. Peningkatan produksi sapi perah tidak hanya terletak 

pada induk, tetapi juga manajemen pemeliharaan pedet perlu diperhatikan. 

Menurut Sudono (2003) kelangsungan hidup suatu peternakan sapi perah 

tergantung pada keberhasilan program pembesaran pedet sebagai replacement 

stock untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi.  

Menurut Nuraini (1983) kegunaan ripitabilitas suatu sifat adalah 

memberikan batas maksimum dari heritabilitas. Ripitabilitas menunjukkan besar 

peningkatan ketepatan akibat pengukuran berulang. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang estimasi nilai ripitabilitas bobot 

lahir anak sapi perah Peranakan Fries  Holland (PFH). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Kriteria bobot lahir digunakan sebagai dasar seleksi, kemampuan induk 

untuk melahirkan anak dengan bobot lahir yang tinggi sangat diperlukan, karena 

bobot lahir yang tinggi tersebut dapat mempengaruhi berat sapih dan diharapkan 

dengan bobot sapih yang tinggi maka ternak dapat mengalami pubertas pada usia 

yang muda, sehingga dapat dikawinkan pada umur muda dan hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap produksi saat ternak telah dewasa. Prediksi bobot lahir pada 



  
 
 
 

kelahiran berikutnya dapat dilakukan apabila nilai ripitabilitas bobot lahir pedet 

sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH) di Koperasi Peternakan Sapi Perah 

(KPSP) Setia Kawan Nongkojajar diketahui. Setelah nilai ripitabilitas diketahui 

maka dapat dihitung nilai Most Probable Producing Ability (MPPA), sehingga 

dapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam program seleksi sapi 

betina berdasarkan nilai rangking dari Most Probable Producing Ability (MPPA) 

tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi ripitabilitas bobot lahir 

anak sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH) di Koperasi Peternakan Sapi Perah 

(KPSP) Setia Kawan Nongkojajar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memprediksikan bobot lahir anak sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH) di 

Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar dan sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam program seleksi sapi betina.  

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Bobot lahir adalah bobot pada saat pedet dilahirkan. Namun sering 

dijumpai adanya kesulitan teknis untuk menimbang pedet tepat sesaat setelah 



  
 
 
 

dilahirkan, sehingga biasanya bobot lahir didefinisikan sebagai bobot pedet yang 

ditimbang dalam kurun waktu 2 x 24 jam sesudah lahir (Alim dan Hidaka, 2002).  

 Kriteria bobot lahir tidak digunakan sebagai dasar seleksi karena adanya 

hubungan antara bobot lahir yang tinggi dengan kesukaran beranak, disamping itu 

disebabkan pelaksanaan teknis untuk mendapatkan bobot lahir sering menjumpai 

kesulitan (Hardjosubroto, 1994).  

Prediksi bobot lahir pada kelahiran berikutnya dapat dilakukan apabila nilai 

ripitabilitas bobot lahir pedet sapi perah PFH diketahui. Ripitabilitas (r) atau angka 

pengulangan didefinisikan sebagai korelasi fenotipe antara performans sekarang 

dengan performans di masa mendatang pada suatu individu (Hardjosubroto, 1994). 

Setelah nilai ripitabilitas diketahui maka dapat dihitung nilai Most Probable 

Producing Ability (MPPA) sehingga dapat sebagai pertimbangan pengambilan 

keputusan dalam program seleksi sapi betina berdasarkan nilai rangking dari Most 

Probable Producing Ability (MPPA) tersebut. Hal tersebut ditambahkan oleh 

pendapat Pane (1986) mengatakan bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh dari 

perulangan yang baik atau tinggi, ialah peternak dapat menghemat waktu, karena 

dapat membuat perhitungan terlebih dahulu, mengenai apa yang harus 

diperolehnya dari ternak tersebut selama dipelihara. 

 

1.6 Hipotesis  

 Nilai ripitabilitas bobot lahir anak sapi perah Peranakan Fries Holland 

(PFH) di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar 

termasuk tinggi. 



  
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Peranakan Fries  Holland (PFH)  

Sejarah keberadaan sapi perah di Indonesia dimulai dengan didatangkannya 

sapi perah pejantan Fries  Holland dari Belanda oleh Bosma dan Van Andel pada 

tahun 1891-1893 di wilayah Tengger dan Pasuruan, kemudian diusahakan terus 

perbaikan sapi lokal dengan program grading up (Hardjosubroto, 1994). Menurut 

Sudono (2003) produksi susu rataan sapi FH di Indonesia 10 liter per ekor per hari 

atau kurang lebih 3.050 kg per laktasi dengan bobot anak sapi Fries Holland (FH) 

yang baru dilahirkan mencapai 43 kg. Bobot badan pedet betina pada sapi PFH di 

Indonesia saat lahir adalah 35 kg Perbedaan kemampuan produksi sapi PFH 

dengan FH menunjukkan bahwa produksi sapi PFH lebih sedikit dari pada sapi FH. 

Perbedaan kemampuan produksi sapi PFH dengan FH menunjukkan bahwa 

produksi sapi PFH lebih sedikit dari pada sapi FH, diperjelas oleh Budi (2006) 

bahwa sapi PFH menyerupai sapi FH yang badannya lebih kecil dan produksinya 

lebih rendah dari pada sapi FH, serta merupakan bangsa ternak perah yang banyak 

dipelihara oleh peternak di Indonesia.  

 

2.2 Bobot Lahir Anak Sapi 

Bobot lahir adalah bobot pada saat pedet dilahirkan. Namun sering 

dijumpai adanya kesulitan teknis untuk menimbang pedet tepat sesaat setelah 

dilahirkan, sehingga biasanya bobot lahir didefinisikan sebagai berat pedet yang 

ditimbang dalam kurun waktu 2 x 24 jam sesudah lahir (Alim dan Hidaka, 2002).  



  
 
 
 

Mengetahui bobot badan pedet sesaat setelah dilahirkan secara langsung 

dapat menggunakan timbangan, dan secara tidak langsung dapat menggunakan pita 

ukur, untuk mengetahui panjang lingkar dada. Kriteria pedet yang baik mempunyai 

bobot badan lahir 31,5 – 51,5kg, bulu mengkilat, mata bersinar, lincah, segera 

mampu berdiri (Alim dan Hidaka, 2002).  

Pencatatan bobot lahir tidak merupakan keharusan dalam pencatatan 

kemampuan reproduksi, tetapi akan lebih menguntungkan bila dicatat.  Dengan 

mengetahui bobot lahir maka akan dapat memilih bobot sapih sebagai kriteria 

seleksi untuk tujuan mencapai bobot sapih optimal (Aryati, 2008). Bobot sapih 

yang tinggi akan mempercepat tercapainya bobot badan dewasa (Williamson dan 

Payne,1993). 

Koreksi data dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi data dari faktor 

non-genetik yaitu lingkungan yang dapat menyebabkan keragaman data. Data 

bobot lahir pedet adalah berjenis kelamin jantan dan betina sehingga perlu 

dilakukan koreksi dengan penyesuaian dari betina ke jantan dengan dilakukan 

perkalian 1,07 (Hardjosubroto, 1994). 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi bobot lahir antara lain: bangsa, 

jenis kelamin pedet, lama kebuntingan, umur induk dan bobot induk serta 

makanan.  Perbedaan  bobot lahir antar jenis kelamin terdapat perbedaan yang 

cukup berarti.  Pedet  jantan lebih memiliki bobot lahir lebih tinggi dibandingkan 

pedet betina (Muzani, Sasongko,  dan Panjaitan,  2001). 

Menurut Anonimous (2009a) pemeliharaan sapi sedang kering berguna untuk 

mengembalikan kondisi tubuh atau memberikan istirahat pada sapi agar produksi 

yang akan datang baik, mengisi kembali kebutuhan vitamin dan mineral setelah 



  
 
 
 

laktasi sehingga sapi tetap sehat, serta menjamin pertumbuhan fetus dalam 

kandungan. 

 

2.3 Ripitabilitas (r) 

Ripitabilitas (r) atau angka pengulangan didefinisikan sebagai korelasi 

fenotipe antara performans sekarang dengan performans di masa mendatang pada 

suatu individu (Hardjosubroto, 1994). Menurut Maylinda, Budiarto, Suyadi dan 

Ciptadi (1987) untuk menghitung ketiga komponen ragam tersebut sangat sulit, 

maka diadakan pendekatan-pendekatan tertentu guna menduga komponen–

komponen tersebut. Pendekatan biasanya dilakukan dengan dua macam metode. 

Metode pertama menggunakan korelasi (r) yaitu dengan menghitung korelasi di 

antara dua kelas (korelasi antar kelas) karena memang pada hakekatnya 

ripitabilitas adalah koefisien korelasi diantara beberapa pengukuran produksi. 

Metode kedua yaitu pendugaan komponen ragam, atau metode sidik ragam dengan 

pendugaan korelasi dalam kelas. Pendekatan ini digunakan pada kelas yang lebih 

dari dua (lebih dari dua pengukuran). 

Ripitabilitas menunjukkan besar peningkatan ketepatan sebagai akibat 

pengukuran berulang. Bila ripitabilitas suatu sifat tinggi beraati ragam lingkungan 

bersifat sementara kurang berperan, bila ripitabilitas renadah berarti ragam 

lingkungan yang bersifat sementara menentukan sekali dalam hal ini pengukuran 

berulang diperlukan untuk memperoleh ketepatan (Nuraini, 1983). 

Menurut Maylinda, Budiarto, Suyadi dan Ciptadi (1987) ripitabilitas (r) 

merupakan istilah untuk menunjukkan besarnya bagian dari ragam total suatu sifat 

dalam suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antar individu 



  
 
 
 

yang bersifat permanen, umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi dari ragam 

genetik dan ragam lingkungan permanen dibandingkan dengan ragam fenotipe 

total, sedangkan menurut Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto (1983) ripitabilitas 

adalah konsep yang erat hubungannya dengan heritabilitas dan berguna untuk sifat 

– sifat yang muncul beberapa kali dalam hidupnya seperti produksi susu, jumlah 

anak sekelahiran, atau berat anak saat disapih.                                      

Menurut Hardjosubroto (1994) secara statistika, angka pengulangan dapat 

ditulis :  

r = 22

2

ew

w

σσ
σ
+

 

  

keterangan :  

  r   = ripitabilitas 

2
wσ  = komponen ragam antar individu 

2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

Nilai ripitabilitas berguna untuk menduga performan individu pada yang 

akan datang dan menduga kemampuan produksi setiap individu. Menurut Keown 

(1992) nilai ripitabilitas dikelompokkan menjadi tiga katagori yaitu katagori 

rendah kisaran nilainnya 0 sampai 25%, katagori sedang nilainya 25 sampai 45% 

dan katagori tinggi nilai ripitabilitasnya 45 sampai 99%, sedangkan menurut 

Maylinda (1997) mengatakan bahwa ripitabilitas merupakan suatu konstante yang 

menunjukkan besarnya hubungan diantara beberapa pengukuran pada suatu sifat 

pada individu yang sama. Konstante ini pada suatu sifat-sifat yang muncul 



  
 
 
 

beberapa kali secara berurutan dalam hidup hewan, misalnya produksi susu, telur, 

wool, dan juga produksi anak. 

Beberapa nilai ripitabilitas sifat kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 1  

Tabel 1. Estimasi ripitabilitas bobot lahir 
 
Bobot lahir  Jenis ternak Nilai ripitabilitas(%) 
Sumber : Aksakal et al(2009) sapi perah 20 
Sumber : Bakir et al(2004) sapi perah 34 
Sumber : Gregory et al(1950) sapi perah 12-24 
Sumber : Hardjosubroto(1994) sapi potong 20-30 
Sumber : Lasley(1978) sapi potong 30-35 
Sumber : Ulusan(1992) sapi perah 30 
Sumber : Warwick et al(1983) sapi potong 35-45 

 
 

Hardjosubroto (1994) Angka pengulangan merupakan bagian dari ragam 

fenotip yang disebabkan oleh perbedaan antar individu yang bersifat permanen. 

Oleh sebab itu, angka pengulangan meliputi semua pengaruh genetik ditambah 

pengaruh lingkungan yang permanen. 

Salah satu faktor lingkungan permanen yang utama adalah pemberian gizi 

yang baik atau buruk selama awal pemeliharaan yang berpengaruh terhadap 

produktivitas selama hidupnya lebih rendah atau lebih tinggi dari pada yang 

diharapkan (Warwick, Astuti dan Hardjosubroto, 1995), sedangkan menurut Pane 

(1983) faktor yang akan mengontrol atau mengendalikan peningkatan mutu genetik 

dari suatu perilaku adalah interval generasi yang dimaksud dengan interval 

generasi adalah waktu antara generasi yang satu dengan yang berikutnya. Interval 

generasi tersebut berbeda - beda diantara spesies dan kadang diantara peternak 

tertentu meskipun mereka memelihara breed yang sama. Untuk menjamin suatu 



  
 
 
 

kemajuan yang pesat dalam peternakan, haruslah diusahakan agar interval generasi 

dipersingkat, sehingga umur termuda ternak tersebut sudah dapat dibiakkan. 

 Hasil perhitungan standard error nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai ripitabilitas, bila digambarkan pada distribusi normal maka kurvanya akan 

tinggi dan kurus yang menunjukkan sebagian besar pengamatan menggerombol 

disekitar rataan (Maylinda, 1987). Menurut Pane (1993) semakin besarnya nilai 

ripitabilitas mendekati 1,0 dikarenakan keragaman sifat tersebut dikendalikan oleh 

faktor genetik ternak tersebut dan ragam lingkungan permanen. Nilai ripitabilitas 

bobot lahir dari hasil penelitian termasuk rendah. Keadaan ini tidak sama dengan 

pendapat Hardjosubroto (1994) bahwa nilai ripitabilitas untuk bobot lahir sebesar 

20 – 30%. 

 

2.4 Most Probable Producing Ability (MPPA) 

Penduga kemampuan berproduksi atau Most Probable Producing Ability 

(MPPA) adalah suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan 

berproduksinya seekor hewan betina, yang diperhitungkan atau diduga atas dasar 

data performansnya yang telah ada (Hardjosubroto ,1994). Menurut Hakim dan 

Widodo (1981) Mengatakan bahwa Most Probable Producing Ability (MPPA) 

dipakai dengan dasar performans test untuk tiap – tiap ekor individu, sehingga 

pemilihan ternak untuk bibit merupakan ternak yang secara individu memiliki nilai 

yang paling baik.   

Selain berdasarkan atas nilai pemuliaannya, peternak menyeleksi 

berdasarkan daya produksinya. Hal ini terutama bila seleksi dilakukan untuk 



  
 
 
 

mempertahankan produksi peternakan, misalnya pada peternakan sapi perah, pada 

sapi peternakan sapi potong misalnya untuk sifat bobot lahir.  

Adapun rumus Most Probable Producing Ability (MPPA) adalah  

( ) H-P
1)r-(n 1

nr HMPPA 
+

+=  (Maylinda, 1987) 

Keterangan  : P = rataan produksi individu 

     H = rataan produksi peternakan (populasi) 

      n = banyaknya catataan individu  

   r  = ripitabilitas 

Komponen H-P  merupakan suatu komponen yang menunjukkan 

simpangan fenotipe individu dari rataan populasi. Nilai ripitabilitas dalam 

perhitungan MPPA digunakan sebagai komponen perhitungan ripitabilitas 

komulatif yang fungsinya untuk meningkatkan kecermatan perhitungan MPPA, 

sehingga didapat hasil yang lebih akurat. (Maylinda, 1987). 

Hanya sekitar 25% sapi betina disingkirkan karena alasan performans jelek, 

kemungkinan penyingkiran karena performans yang jelek akan meningkat, bila 

tingkat reproduksi dan status kesehatan didalam peternakan juga tinggi. Derajat 

peningkatan mutu genetik juga memepengaruhi persentase penyingkiran sebab sapi 

betina muda untuk mengganti akan mempunyai mutu genetik lebih tinggi daripada 

sapi betina yang lebih tua (Maylinda dan Udo, 1993). 

 

 

 

 



  
 
 
 

BAB III 

MATERI DAN  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Peternakan Sekar Sari milik Koperasi Peternakan 

Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar di desa Nongkojajar Kecamatan 

Tutur Kabupaten Pasuruan, pada bulan November 2008. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bobot lahir anak 

sapi PFH pada paritas pertama, kedua dan ketiga dengan sampel 43 ekor induk dari 

populasi keseluruhan sebesar 120 ekor. 

 

3.3  Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan cara wawancara dengan 

pemilik dan pengelola peternakan tentang data catatan bobot lahir anak sapi perah 

Peranakan Fries Holland (PFH) pada paritas pertama, kedua dan ketiga. Teknik 

pengambilan data yaitu secara sekunder meliputi pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala–gejala yang diteliti dan terlibat langsung secara aktif 

dalam objek yang diteliti (Usman dan Akbar, 1998). Sedangkan teknik wawancara 

merupakan suatu metode memperoleh data dengan menanyakan secara langsung 

terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner yang telah dirancang serta 

dipersiapkan (Tarigan dan Suparmoko, 1999).  



  
 
 
 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati adalah bobot lahir anak sapi perah Peranakan Fries 

Holland (PFH) pada paritas pertama, kedua dan ketiga. 

 

3.5 Analisis Data  

Data yang digunakan adalah analisis variasi pola searah (metode sidik 

ragam), dengan model statistiknya (Hardjosubroto, 1994) :  

Ykm = kmk e++αμ   

Keterangan :   

Ykm = hasil pengamatan yang ke m pada individu ke k 

μ   = rataan populasi 

kα   = pengaruh individu ke k 

ekm = pengaruh lingkungan yang tidak terkontrol (penyimpangan acak) 

model analisis variasi dengan pengamatan yang tidak sama per individu 

(unbalanced design) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Model sidik ragam  unbalanced design 
Sumber variasi db JK KT KTH 
Diantara Individu (N-1) JKw KTw 

2
w1

2
e σkσ +  

Diantara Pengukuran didalam Individu m.-N JKe KTe 
2
eσ  

Keterangan :  
N = jumlah individu 
k1 = m. bila pengamatan per individu sama, bila tidak maka : 

 
m.
m

(m.
1N

1k
2

k
1

∑−
−

= ) 

mk = jumlah pengukuran pada individu ke k 
m. = jumlah pengukuran 

2
wσ  = komponen ragam antar individu 
2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

 



  
 
 
 

Standart error atau galat baku menurut Maylinda (1987) sebagai berikut : 

1)-N)(N-(m.k
1)r)-k((1r)-1)(1-2(m.(r) SE 2

1

2
1

2 +
=  

Menurut Hardjosubroto (1994) hasil suatu produksi menggambarkan kerja 

sama antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Secara statistika, angka 

pengulangan dapat ditulis :  

r = 22

2

ew

w

σσ
σ
+

  

keterangan :  

 r    = ripitabilitas 

2
wσ  = komponen ragam antar individu 

2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

Penduga kemampuan berproduksi atau Most Probable Producing Ability 

(MPPA) adalah suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan 

berproduksinya seekor hewan betina, yang diperhitungkan atau diduga atas dasar 

data performansnya yang telah ada  (Hardjosubroto ,1994).  

Rumus Most Probable Producing Ability (MPPA) adalah  

( ) H-P
1)r-(n 1

nr HMPPA 
+

+=  (Maylinda, 1987) 

Keterangan  : P = rataan produksi individu 

     H = rataan produksi peternakan (populasi) 

      n = banyaknya catataan individu  

   r  = ripitabilitas 

 



  
 
 
 

3.6 Koreksi Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hardjosubroto (1994) koreksi data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengeliminasi data dari faktor non-genetik yaitu lingkungan yang dapat 

menyebabkan keragaman data. Data bobot lahir pedet adalah berjenis kelamin 

jantan dan betina sehingga perlu dilakukan koreksi dengan penyesuaian dari betina 

ke jantan dengan dilakukan perkalian 1,07. Jadi, misalnya bobot lahir anak betina 

sebesar 30kg, maka berat tersebut disesuaikan menjadi (30)x(1.07) kg=32,1kg. 

 

3.7 Batasan Istilah 

Bobot lahir adalah berat pada saat pedet dilahirkan. Namun sering dijumpai adanya 

kesulitan teknis untuk menimbang pedet tepat sesaat setelah dilahirkan, 

sehingga biasanya berat lahir didefinisikan sebagai berat pedet yang 

ditimbang dalam kurun waktu 24 jam sesudah lahir. 

Ripitabilitas (r) adalah angka pengulangan sifat yang muncul berkali-kali selama 

hidup yang diperoleh dari proporsi dari ragam genetik dan ragam 

lingkungan permanen dibandingkan dengan ragam fenotipe total. 

Most Probable Producing Ability (MPPA) adalah suatu pendugaan secara 

maksimum dari kemampuan berproduksinya seekor hewan betina, yang 

diperhitungkan atau diduga atas dasar data performansnya yang telah ada 

Grading up adalah sistem perkawinan silang yang keturunannya selalu 

disilangbalikkan (back crossing) dengan bangsa pejantannya dengan 

maksud mengubah bangsa induk (lokal) menjadi bangsa pejantannya 

(impor). 



  
 
 
 

Interval Generasi adalah waktu antara generasi yang satu dan yang berikutnya, 

ditentukan dengan umur rata-rata dari penurun ketika keturunannya lahir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di KPSP Setia Kawan   
      Nongkojajar 
 

Peternakan Sekar Sari merupakan salah satu unit bagian usaha yang 

dimiliki KPSP Setia Kawan Nongkojajar. Luas area Peternakan Sekar Sari sekitar 

5.280 m2. Jumlah ternak sapi PFH keseluruhan adalah 120 ekor, lingkungan 

mikroklimat atau suhu di dalam bangunan kandang Peternakan Sekar Sari berkisar 

antara 180C sampai 240C. Ketinggian lokasi peternakan sekitar 1.000m dari 

permukaan laut dan curah hujan 3.650 mm/tahun (Data dari KPSP Setia Kawan 

Nongkojajar).  

Suhu lingkungan pada pagi hari di tempat penelitian sebesar 20,220C ± 

1,100C, pengukuran suhu dilakukan pukul 06.30 WIB. Siang hari berkisar 24,130C 

± 1,520C, pengukuran dilakukan saat pemerahan siang atau tepatnya pukul 13.00 

WIB. Suhu lingkungan pada tempat penelitian sesuai dengan pendapat Sudono 

(2003) yaitu syarat hidup sapi FH dan sapi perah dari Eropa lainnya adalah dataran 

tinggi yang bersuhu 15-210C. Kelembaban pagi hari yaitu 85,91% ± 4,59% dan 

siang hari sebesar 85,25% ± 4,87%. 

Secara umum pakan diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan siang, cara 

pemberiannya yakni konsentrat dahulu lalu hijauan, rumput yang diberikan adalah 

rumput setia sejenis rumput gajah, kemampuan tumbuh lebih cepat dan 

menghasilkan hijauan lebih banyak dari pada rumput gajah. Rumput ini dinamakan 

rumput setia karena pertama kali dikembangkan di kawasan KPSP Setia Kawan 

Nongkojajar. Kelebihan rumput setia antara lain daunnya tidak berbulu dan lebih 



  
 
 
 

lunak sehingga lebih disukai oleh sapi perah. Rumput setia panen pertama 

dilakukan saat rumput berumur  38-40 hari setelah tanam, panen berikutnya setiap 

rumput berumur 35 hari pada musim hujan dan 40 hari pada musim kemarau 

(Anonimous, 2007). Hal tersebut ditambahkan oleh pendapat Anonimous (2009b) 

Pakan yang sering diberikan pada ternak antara lain berupa: hijauan dan konsentrat 

(makanan penguat). Rumput-rumputan merupakan hijauan segar yang sangat 

disukai ternak, mudah diperoleh karena memiliki kemampuan tumbuh tinggi, 

terutama di daerah tropis, sehingga menguntungkan para peternak/pengelola 

ternak. Hijauan banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, 

pati dan fruktosa yang sangat berperan dalam menghasilkan energi. 

Hijauan diberikan pada ternak berbentuk lonjoran, tujuannya yakni 

penghematan dalam biaya tenaga kerja untuk men-cooper hijauan dan kembali 

pada kebiasaan alami. Hijauan tersebut diikat, satu ikat hijauan beratnya sekitar 20 

kg. Pemberian hijauan 2 ikat per ekor per hari. Jumlah hijauan yang diberikan 

sekitar 40 kg per ekor per hari. Menurut Anonimous (2008b) pada keadaan kualitas 

rumput yang baik yaitu rumput yang dipotong cukup umur, dalam bentuk rumput 

segar dapat diberikan sebanyak 10% dari berat badan sudah mencukupi untuk 

kebutuhan pokok hidup. 

Konsentrat yang diberikan habis lalu diberi hijauan, jarak pemberiannya 

sekitar 30 menit. Jumlah yang diberikan sekitar 4 kg per ekor per hari. Konsentrat 

yang diberikan terdiri dari pakan komplit (complete feed), cipro, dan kulit gandum 

(wheat brain dan biasa-nya disebut pollard). Complete feed merupakan produk 

pakan komplit biasanya untuk ternak ruminansia yang terdiri dari campuran antara 

hijauan dan konsentrat. Cipro merupakan konsentrat yang berbentuk tepung dan 



  
 
 
 

diproduksi oleh KPSP Setia Kawan. Wheat brain atau pollard yakni salah satu 

bahan pakan sumber energi. Menurut Anonimous (2008b) penambahan konsentrat 

pada sapi bertujuan untuk meningkatkan nilai pakan dan menambah energi. 

Tingginya pemberian pakan berenergi menyebabkan peningkatan konsumsi dan 

bertujuan agar zat makanan dapat langsung diserap di usus tanpa terfermentasi di 

rumen, mengingat fermentasi rumen membutuhkan energi lebih banyak. 

Air minum diberikan secara adlibitum atau tidak dibatasi, air minum untuk 

ternak menggunakan air yang berasal sari sumber air. Menurut Alim dan Hikada 

(2002) pencegahan penyakit cacing hati dapat dilakukan dengan pemberian air 

minum dari sumber air bersih misalnya sumur timba, sumur pompa dan lain-lain.  

Sapi PFH dipelihara di dalam kandang dan tidak terikat. Hal ini bertujuan 

agar sapi dapat melakukan exercise tanpa dikeluarkan dari kandang. Kelemahan 

sistem ini yaitu adanya kompetisi dalam pengambilan pakan. Tetapi kelemahan 

tersebut dapat diatasi dengan pemberian jumlah pakan yang sesuai antara pakan 

yang diberikan dengan jumlah sapi yang dipelihara dalam satu kandang. 

Pembersihan kandang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang sebelum 

pemerahan dan malam sebelum pemerahan. Pembersihan diawali dengan 

memandikan sapi. Setelah sapi-sapi dalam keadaan bersih lalu kandang 

dibersihkan dengan air. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Anonomous 

(2009a) kandang yang selalu bersih dan kering akan menjamin kebersihan sapi dan 

akan mempangaruhi mutu dari susuhasil pemerahan. 

Sistem perkawinan sapi perah di Peternakan Sekar Sari menggunakan 

Inseminasi Buatan atau lebih dikenal dengan IB dan sebagian dengan kawin alam. 



  
 
 
 

Pelaksanaan inseminasi oleh petugas inseminator peternakan. Kawin alamnya 

menggunakan pejantan yang ada di peternakan. 

 

4.2 Bobot Lahir Sapi Perah Peranakan Fries Holland  (PFH) 

 Bobot lahir termasuk sifat kuantitatif yang dapat diukur, dan sifat ini 

dikendalikan oleh banyak pasangan gen dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

(Hardjosubroto, 1994).  

Tabel 3. Bobot lahir pedet pada paritas1,2,3 di Koperasi Peternakan Sapi Perah 
(KPSP) Nongkojajar 
 

Paritas N (Kg) X ±SB* 
1 43 36,62± 5,36 
2 
3 

43 
43 

39,61± 5,41 
42,20± 5,19 

Total (Kg) X ±SB* 40,10± 3,61 
Keterangan: * =rata – rata ± simpangan baku 

Faktor koreksi data yang digunakan dalam penelitian bobot lahir ini 

didasarkan pada penyesuaian jenis kelamin pedet dari betina ke jantan. Menurut 

Hardjosubroto (1994) koreksi data dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi 

data dari faktor non-genetik yaitu lingkungan yang dapat menyebabkan keragaman 

data. Data bobot lahir pedet adalah berjenis kelamin jantan dan betina sehingga 

perlu dilakukan koreksi dengan penyesuaian dari betina ke jantan dengan 

dilakukan perkalian 1,07. 

Pedet yang mempunyai bobot lahir tinggi maka bobot sapih yang 

dicapainya juga tinggi. Pedet yang bobot lahirnya tinggi akan mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan maksimum sehingga mencapai bobot sapih lebih 

cepat. Bobot sapih yang tinggi akan mempercepat tercapainya bobot badan dewasa 



  
 
 
 

(Williamson dan Payne,1993). Sehingga dalam penelitian ini diharapkan bobot 

lahir yang tinggi, karena sesuai dengan literatur diatas apabila pedet yang bobot 

lahirnya tinggi akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan maksimum 

sehingga mencapai bobot sapih lebih cepat, sehingga akan mempercepat masa 

pubertas ternak tersebut.    

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan usaha peternakan, faktor 

tersebut kalau dikelompokkan akan mengerucut menjadi tiga faktor utama yaitu 

faktor pakan, bibit dan manajemen pemeliharaan (lingkungan) (Perdana,2009). 

Sedangkan pada penelitian ini faktor lingkungan yang banyak berpengaruh 

terhadap ripitabilitas yang pertama adalah pakan yang diberikan pada ternak. 

Pakan yang diberikan pada ternak bunting harus ditingkatkan baik kualitas maupun 

kuantitasnya. Hal tersebut ditambahkan oleh Anonimous (2008a) Sapi yang sedang 

bunting memiliki kondisi badan lemah dan rentan terhadap pengaruh luar dan 

penyakit, sehingga perlu perawatan yang baik. Pemberikan pakan yang baik 

dilakukan pada saat umur kebuntingan mencapai 8 bulan. Hal ini untuk 

meningkatkan kondisi badan induk yang akan mempengaruhi kesehatan dan 

kemampuan hidup anak yang dilahirkan,serta memberi respon yang baik terhadap 

aktivitas reproduksi induk setelah melahirkan. 

 Pada penelitian ini pakan yang diberikan adalah berupa rumput setia yang 

dipanen pada umur 40 hari, pembeian hijauan 2 ikat per ekor/hari dimana berat 

hijauan tersebut sekitar 20 kg dan untuk konsntrat diberikan sebelum hijauan, 

jumlah pemberiannya sekitar 4kg per ekor/hari dengan cara mencampur antara 4 

bahan tersebut (Complete feed, Cipro, Wheat brain atau pollard). Ternak dalam 

masa laktasi dan masa kering di berikan pakan yang berbeda. Dimana pada saat 



  
 
 
 

masa laktasi ternak diberikan pakan berupa hijauan dan konsentrat berupa 

Complete feed yang merupakan produk pakan komplit biasanya untuk ternak 

ruminansia yang terdiri dari campuran antara hijauan dan konsentrat, kemudian 

Cipro merupakan konsentrat yang berbentuk tepung dan diproduksi oleh Koperasi 

Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, dan Wheat brain atau pollard yakni 

salah satu bahan pakan sumber energi. Sedangkan pada saat masa kering ternak 

diberikan makanan berupa hijauan dan Complete feed saja. Menurut Anonimous 

(2008a) kebutuhan bahan kering pakan untuk sapi sebanyak 2,5 – 3 % berat badan. 

Perbandingan antara hijauan dengan konsentrat dapat dipenuhi dengan  70 – 80%, 

30 – 20%, disesuaikan dengan kondisi badan sapi dan kualitas pakan yang tersedia. 

Pada keadaan kualitas rumput yang baik yaitu rumput yang dipotong cukup 

mur,dalam bentuk rumput segar dapat diberikan sebanyak 10% dari berat badan 

sudah mencukupi untuk kebutuhan pokok hidup. Pemberian konsentrat sebagai 

suplement diperlukan dengan kisaran 1 – 1,5% berat badan. 

Pemberian pakan pada masa kering akan mempengaruhi perkembangan 

fetus. Hal tersebut telah sesuai dengan penelitian Utomo, Prawirodigdo, Sarjana, 

Sudjatmogo (2006) mengatakan bahwa pemberian pakan konsentrat pada akhir 

kebuntingan dapat meningkatkan bobot lahir. Faktor lingkungan yang kedua yang 

berpengaruh adalah sistem manajemen kandangnya. Sapi PFH pada periode kering 

ditempatkan pada kandang dan tidak terikat, sehingga sapi dalam keadaan bebas. 

Kelemahan dari sistem kandang tersebut adalah munculnya kompetisi untuk 

mengambil pakan, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pakan 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah sapi yang dipelihara dalam satu 

kandang.  



  
 
 
 

4.3 Ripitabilitas Bobot Lahir Sapi Perah Peranakan Fries Holland  (PFH) 

Ripitabilitas (r) atau angka pengulangan didefinisikan sebagai korelasi 

fenotipe antara performan sekarang dengan performan-performan di masa 

mendatang pada suatu individu (Hardjosubroto, 1994). Pada penelitian ini jumlah 

pengukuran lebih dari dua pengkuran tiap individu maka hasil perhitungan analisa 

sidik ragam sebagai korelasi dalam kelas (intraclass corelation) menunjukkan 

ukuran korelasi keseluruhan antar semua pasangan yang memungkinan.  

Tabel 4. Hasil sidik ragam 
 

sumber 
keragaman db JK KT R±GB* 

individu 42 1596,774 38,02  0,06±0.02 

 pengukuran 84 2079,9071 32,26 
Keterangan: Galat Baku* = simpangan baku dari beberapa nilai rata-rata 
 

Nilai komponen  ragam antar individu sapi ( 2
wσ ) untuk bobot lahir 

didapatkan sebesar 1,95 dan komponen ragam pengukuran dalam individu sapi 

untuk bobot lahir didapatkan sebesar 32,26 (Tabel 4), maka hasil estimasi nilai 

ripitabilitas bobot lahir diperoleh hasil 0,06±0,02 (Lampiran 2). Hasil dari 

perhitungan sidik ragam untuk Kuadrat Tengah (KT) didapatkan nilai 38,02 dan 

32,26, hal tersebut disebabkan oleh jumlah sampel induk sapi (db), penggunaan 

sampel tersebut dikarenakan dari jumlah keseluruhan populasi 120 ekor yang 

mempunyai catatan paritas 1, 2, 3, berjumlah 43 ekor, sehingga ketika digunakan 

untuk membagi Jumlah Kuadrat (JK) akan didapatkan nilai kadrat tengah yang 

tinggi. Seharusnya dalam perhitungan ripitabilitas diperlukan jumlah sampel yang 

banyak, karena dengan begitu hasil ripitabilitas yang diperoleh akan lebih akurat. 

Nilai tersebut berarti keragaman bobot lahir sebesar 6,00 persen disebabkan 

perbedaan antar individu yang bersifat permanen dan faktor genetik, sedangkan 



  
 
 
 

pengaruh perbedaan individu yang bersifat temporer sangat tinggi yaitu 94,00 

persen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardjosubroto (1994) bahwa konsep 

angka pengulangan, ragam lingkungan dibedakan antara lingkungan yang bersifat 

permanen (σ2
ep) dan ragam lingkungan temporer (σ2

et). Angka pengulangan 

merupakan bagian dari ragam fenotip yang disebabkan perbedaan antar individu 

yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, ripitabilitas meliputi pengaruh genetik 

ditambah pengaruh lingkungan yang permanen.  

Pada penelitian ini pengaruh lingkungan permanen yang berpengaruh 

adalah induk sapi dan pakan yang diberikan pada saat perawatan induk saat 

bunting sampai melahirkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pane (1993) 

pengaruh induk terhadap anaknya dimulai saat terjadinya konsepsi lahir, hingga 

umur sapih. Dalam hal ini tentu saja pengaruh induk sebagai faktor lingkungan, 

hanya akan menentukan dalam fenotip dan sama sekali tidak dalam genotip. 

Dengan kata lain reproduksi, kemudahan melahirkan, dan produksi susu 

merupakan komponen penting untuk penentuan induk tersebut. Oleh karena itu 

pemilihan induk yang baik pada penelitian ini sangat diperlukan, karena akan 

memepengaruhi  peningkatan mutu genetik pada peternakan tersebut.  

 Salah satu faktor lingkungan permanen yang kedua adalah pemberian 

pakan pada saat perawatan induk. Menurut Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto 

(1983) gizi yang baik atau buruk selama awal pemeliharaan yang berpengaruh 

terhadap produktivitas selama hidupnya lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

yang diharapkan. Hal tersebut telah ditambahkan oleh pendapat Utomo, 

Prawirodigdo, Sarjana, Sudjatmogo (2006) hasil penelitian menunjukkan bahwa 



  
 
 
 

pada akhir kebuntingan terjadi perubahan nyata pada foetus yang dipengaruhi oleh 

nutrisi dan kesehatan induk.  

Rendahnya angka ripitabilitas dalam penelitian ini diduga disebabkan oleh 

besarnya ragam komponen lingkungan temporer. Sedangkan menurut Dakhlan, 

Sulastri, dan Qisthon (2008) mengatakan bahwa ripitabilitas bobot lahir hasil 

penelitian di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah (BBPTUSP) 

Baturraden, Purwokerto, Jawa Tengah lebih rendah. Perbedaan hasil tersebut 

disebabkan oleh perbedaan mutu genetik individu-individu yang diamati dan  

ripitabilitas sifat yang sama dapat berbeda karena perbedaan mutu genetik individu 

yang diamati.  

 Faktor lingkungan temporer yang mempengaruhi bobot lahir ini adalah 

kapan peternak menentukan waktu masa kering induk dan kualitas pakan yang 

diberikan. Peternakan tersebut dikelola secara komersil untuk menghasilkan 

produksi susu, sehingga pakan yang berkualitas hanya diberikan untuk induk yang 

sedang berproduksi. Menurut Anonimous (2009a) pemeliharaan sapi sedang kering 

berguna untuk mengembalikan kondisi tubuh atau memberikan istirahat pada sapi 

agar produksi yang akan datang baik, mengisi kembali kebutuhan vitamin dan 

mineral setelah laktasi sehingga sapi tetap sehat, serta menjamin pertumbuhan 

fetus dalam kandungan. 

Standard error yang didapatkan dalam perhitungan ripitabilitas pada bobot 

lahir sebesar kurang lebih 0,02 (data perhitungan standard error dapat dilihat pada 

Lampiran 2). Nilai tersebut untuk mengukur sejauh mana rataan sampel dapat 

dipercaya sebagai penduga rataan populasi. Hasil perhitungan standard error 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai ripitabilitas, bila digambarkan pada 



  
 
 
 

distribusi normal maka kurvanya akan tinggi dan kurus yang menunjukkan 

sebagian besar pengamatan menggerombol disekitar rataan. Nilai standard error 

lebih kecil dibandingkan nilai ripitabilitas, maka nilai ripitabilitas sifat bobot lahir 

hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman pertimbangan pengambilan 

keputusan dalam program seleksi.  Menurut Pane (1993) semakin besarnya nilai 

ripitabilitas mendekati 1,0 dikarenakan keragaman sifat tersebut dikendalikan oleh 

faktor genetik ternak tersebut dan ragam lingkungan permanen. Keadaan ini tidak 

sama dengan pendapat Hardjosubroto (1994) bahwa nilai ripitabilitas untuk bobot 

lahir sebesar 20 – 30%. Pada penelitian nilai ripitabilitas termasuk rendah karena 

tidak mendekati 1,0, maka dapat diketahui bahwa keragaman sifat tersebut lebih 

dipengaruhi oleh ragam lingkungan permanen. 

 

4.4 Most Probable Producing Ability (MPPA) 

Manfaat diketahuinya nilai ripitabilitas sifat bobot lahir, maka bobot lahir 

pedet dari seekor induk sapi betina pada paritas berikutnya dapat diestimasikan 

melalui perhitungan Most Probable Producing Ability (MPPA). Penduga 

kemampuan berproduksi atau Most Probable Producing Ability (MPPA) adalah 

suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan berproduksinya seekor betina, 

yang diperhitungkan atau diduga atas dasar data performansnya yang telah ada  

(Hardjosubroto ,1994).  

 

 

 



  
 
 
 

Tabel 5. Ranking Ternak Berdasarkan Nilai Most Probable Producing Ability  

 (MPPA)  

 NO 
RANKING 
TERNAK NO.TEL 

MPPA 
(Kg) 

1 806 41.35 * 
2 1205 41.21 * 
3 434 41.19 * 
4 573 40.94 * 
5 718 40.76 * 
6 861 40.57 * 
7 385 40.54 * 
8 1470 40.51 * 
9 442 40.49 * 
10 245 40.45 * 
11 1214 40.44 * 
12 1466 40.44 * 
13 924 40.43 * 
14 1391 40.41 * 
15 702 40.37 * 
16 783 40.35 * 
17 1110 40.31 * 
18 460 40.31 * 
19 211 40.30 * 
20 921 40.30 * 

21 970 40.24 * 
22 920 40.18 * 
23 887 40.17 * 
24 1212 40.09   
25 874 40.04   
26 786 39.97   
27 667 38.97   
28 963 39.96   
29 1207 39.89   
30 708 39.81   
31 928 39.79   
32 1111 39.79   
33 1471 39.66   
34 521 39.65   
35 1373 39.59   
36 1131 39.56   
37 213 39.44   
38 862 39.39   
39 668 39.37   
40 1372 39.33   
41 1297 39.31   
42 1263 39.31   
43 992 39.22   

 

Pada penelitian ini didapatkan nilai rataan populasi sebesar 

40.10kg±3,61kg,  sapi – sapi yang memiliki nilai MPPA diatas rataan populasinya 

dengan nilai rataan individu berkisar antara 40.17 - 41.35kg yang berjumlah 23 

ekor sapi atau sekitar 53%, dan dibawah rataan populasinya dengan nilai rataan 

individu berkisar antara 39.22-40.09kg adalah 20 ekor sapi atau sekitar 47%    

(Tabel 5). Nilai ripitabilitas dalam perhitungan MPPA digunakan sebagai 

komponen perhitungan ripitabilitas komulatif yang fungsinya untuk meningkatkan  



  
 
 
 

kecermatan perhitungan MPPA, sehingga didapat hasil yang lebih akurat. Jumlah 

catatan yang diperlukan dapat diperoleh dari perhitungan ripitabilitas komulatif 

{ }1)r -(n1nr /   R += , komponen n merupakan jumlah pengamatan, maka dengan 

catatan bobot lahir lebih dari satu kali tersebut diharapkan dapat mengetahui 

individu ternak yang memiliki kemampuan melahirkan pedet dengan bobot lahir 

yang tinggi. Dengan demikian, peternak dapat mengambil keputusan seleksi atau 

culling terhadap ternak yang memiliki nilai MPPA yang terendah. Sedangkan 

menurut Maylinda dan Udo (1993) hanya sekitar 25% sapi betina disingkirkan 

karena alasan performans jelek, kemungkinan penyingkiran karena performans 

yang jelek akan meningkat, bila tingkat reproduksi dan status kesehatan didalam 

peternakan juga tinggi. Derajat peningkatan mutu genetik juga memepengaruhi 

persentase penyingkiran sebab sapi betina muda untuk mengganti akan mempunyai 

mutu genetik lebih tinggi daripada sapi betina yang lebih tua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai ripitabilitas 

bobot lahir sapi perah PFH di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia 

Kawan Nongkojajar tergolong rendah yaitu 0,06±0,02. Sapi yang memiliki nilai 

MPPA diatas rataan populasinya dengan nilai rataan individu berjumlah 23 ekor 

sapi atau sekitar 53%, dan dibawah rataan populasinya dengan nilai rataan individu 

20 ekor sapi atau sekitar 47%.  

5.2 Saran 

Untuk mengatasi rendahnya nilai ripitabilitas di Koperasi Peternakan Sapi 

Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar, disarankan untuk meningkatkan 

ripitabilitas maka diperlukan catatan lebih dari satu paritas untuk memperoleh 

akurasi yang tinggi dalam penentuan nilai ripitabilitas dan perlunya perbaikan serta 

perhatian lebih dalam terhadap pemeliharaan sapi pada periode kering, terutama 

menajemen pemberian pakan dan dan peternak dapat mengambil keputusan seleksi 

atau culling terhadap ternak yang memiliki nilai MPPA yang terendah. 
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Lampiran 1. Kelahiran pedet di KPSP Setia Kawan Nongkojajar 
 
 

KPSP " SETIA KAWAN" - NONGKOJAJAR   

PETERNAKAN SAPI PERAH "SEKAR SARI"    

 

Daftar kelahiran pedet  
    

NO TANGGAL 

NO.TEL SEX LAHIR 
LOKASI 

KANDANG 
INDUK JTN BTN

Bobot 
Badan 
(KG) 

Bobot Badan 
Betina Terkoreksi 

1 29/2/2004 211 v   35   D 
  10/10/2005   v   42   A 
  9/11/2006     v 44 47.08 A 
2 10/9/2004 245 v   37   F 

  18/10/2005     v 42 44.94 A 
  27/12/2006     v 42 44.94 B 

3 13/2/2004 385   v 35 37.45 B 
  6/6/2005   v   45   A 
  12/8/2006     v 43 46.01 Teng 

4 23/2/2004 434   v 38 40.66 B 
  1/10/2005   v   55   A 
  11/9/2006   v   45   BRU 

5 18/3/2004 442 v   43   B 
  22/8/2005   v   45   BRT 
  3/11/2006     v 37 39.59 BRU 

6 22/1/2004 460   v 34 36.38 A 
  29/1/2005   v   45   A 
  6/6/2006     v 40 42.8 A 

7 30/1/2004 521   v 34 36.38 A 
  27/3/2005   v   38   A 
  28/3/2006     v 35 37.45 D 

8 29/3/2004 573 v   45   B 
  21/8/2006     v 43 46.01 Teng 
  29/1/2008   v   45           D 

9 7/7/2005 213   v 35 37.45 A 
  14/6/2006   v   33   A 
  23/4/2007     v 35 37.45 BRT 
10 6/2/2004 667 v   28   A 

  26/12/2005   v   38   A 
  21/7/2007   v   33   BRT 

 
 



  
 
 
 

KPSP " SETIA KAWAN" - NONGKOJAJAR  

PETERNAKAN SAPI PERAH "SEKAR SARI"   

 

Daftar kelahiran pedet  
    

NO TANGGAL 

NO.TEL SEX LAHIR 
LOKASI 

KANDANG 
INDUK JTN BTN 

Bobot 
Badan 
(KG) 

Bobot Badan Betina 
Terkoreksi 

11 12/3/2004 668   v 28 29.96 A 
  2/1/2005   v   0   C 
  7/6/2007   v   37   BRT 

12 25/2/2004 702   v 37 39.59 B 
  1/11/2005     v 38 40.66 A 
  1/8/2007   v   45   Teng 

13 7/3/2004 708   v 25 26.75 A 
  1/10/2005   v   40   A 
  14/8/2006     v 45 48.15 C 

14 9/3/2004 718   v 37 39.59 C 
  20/10/2005   v   48   A 
  29/12/2006   v   45   BRU 

15 8/12/2003 783   v 35 37.45 A 
  31/5/2005   v   50   A 
  10/6/2006     v 35 37.45 B 

16 8/3/2004 786 v   30   B 
  3/6/2005   v   45   A 
  12/7/2006     v 40 42.8 Teng 

17 14/2/2004 806   v 38 40.66 A 
  23/7/2005   v   50   A 
  25/10/2006   v   53   BRU 

18 16/2/2004 861 v   35   A 
  27/7/2005     v 45 48.15 A 
  9/7/2007   v   46   BRT 

19 19/1/2004 862 v   31   C 
  5/4/2005   v   38   A 
  5/3/2006   v   38   BRT 

20 12/2/2004 874   v 30 32.1 C 
  3/6/2006   v   47   B 
  27/12/2007   v   40   Teng 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

KPSP " SETIA KAWAN" - NONGKOJAJAR  

PETERNAKAN SAPI PERAH "SEKAR SARI"   

 

Daftar kelahiran pedet  
    

NO TANGGAL 

NO.TEL SEX LAHIR 
LOKASI 

KANDANG 
INDUK JTN BTN 

Bobot 
Badan 
(KG) 

Bobot Badan Betina 
Terkoreksi 

21 16/3/2004 887 v   41   A 
  6/1/2006     v 36 38.52 A 
  6/1/2007   v   42   BRU 

22 30/11/2003 920 v   33   B 
  29/5/2005     v 38 40.66 A 
  11/6/2006   v   48   - 

23 5/4/2004 921 v   42   - 
  22/6/2005   v   41   A 
  10/6/2006   v   41   Teng 

24 1/5/2005 924 v   42   A 
  11/7/2006     v 37 39.59 BRT 
  11/4/2008     v 42 44.94 BRU 

25 27/3/2004 928 v   40   B 
  19/2/2006     v 35 37.45 A 
  4/2/2008   v   37   Teng 

26 13/3/2004 963   v 32 34.24 B 
  1/7/2005     v 33 35.31 A 
  18/9/2007     v 45 48.15 Teng 

27 6/12/2003 970 v   34   B 
  9/9/2005     v 35 37.45 A 
  23/11/2006     v 48 51.36 BRU 

28 30/11/2003 992 v   31   B 
  20/8/2005     v 35 37.45 A 
  12/5/2007     v 33 35.31 BRT 

29 4/12/2003 1110 v   44   C 
  3/9/2004   v   0   B 
  9/8/2005   v   40   A 

30 20/12/2003 1111 v   47   A 
  17/1/2005     v 35 37.45 A 
  1/12/2006     v 28 29.96 BRU 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

KPSP " SETIA KAWAN" - NONGKOJAJAR  

PETERNAKAN SAPI PERAH "SEKAR SARI"   

 

Daftar kelahiran pedet  
    

NO TANGGAL 

NO.TEL SEX LAHIR 
LOKASI 

KANDANG 
INDUK JTN BTN 

Bobot 
Badan 
(KG) 

Bobot Badan Betina 
Terkoreksi 

31 9/3/2004 1131 v   27   B 
  27/5/2005   v   35   BRU 
  13/6/2006     v 45 48.15 Teng 

32 8/2/2004 1207   v 32 34.24 C 
  31/10/2005   v   47   A 
  22/12/2006   v   35   BRU 

33 26/1/2004 1212   v 43 46.01 C 
  5/6/2005     v 30 32.1 A 
  6/8/2006   v   42   BRU 

34 1/2/2004 1214   v 37 39.59 C 
  22/4/2006   v   45   BRU 
  17/7/2007   v   42   BRT 

35 13/12/2003 1263 v   30   D 
  8/9/2005   v   39   A 
  24/8/2006     v 34 36.38 BRU 

36 9/1/2004 1297 v   28   D 
  2/3/2005   v   38   A 
  31/3/2006     v 37 39,59 BRU 

37 8/5/2004 1372   v 33 35.31 - 
  26/5/2005     v 33 35.31 A 
  4/1/2007     v 33 35.31 BRU 

38 12/1/2005 1373   v 35 37.45 A 
  27/12/2005     v 33 35.31 A 
  7/3/2007   v   38   C 

39 2/9/2004 1391 v   37   B 
  28/8/2005   v   39   A 
  18/11/2006   v   50   BRU 

40 15/3/2004 1466   v 37 39.59 D 
  5/10/2005   v   42   A 
  2/3/2007   v   45   A 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

KPSP " SETIA KAWAN" - NONGKOJAJAR  

PETERNAKAN SAPI PERAH "SEKAR SARI"   

 

Daftar kelahiran pedet  
    

NO TANGGAL 

NO.TEL SEX LAHIR 
LOKASI 

KANDANG 
INDUK JTN BTN 

Bobot 
Badan 
(KG) 

Bobot Badan Betina 
Terkoreksi 

41 29/3/2004 1470 v   37   F 
  30/5/2006     v 44 47.08 KBR 
  25/4/2007   v   44   BRT 

42 4/12/2003 1471 v   32   D 
  11/7/2005   v   35   A 
  27/5/2006     v 42 44.94 BRT 

43 3/5/2005 1205 v   45     
  6/4/2006   v   50     
  9/3/2007     v 43 46.01   

 
Keterangan:     BRT: kandang sebelah barat 
             BRU: kandang baru 
  TENG: kandang tengah 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Lampiran 2. Data Bobot Lahir Pedet pada Kelahiran 1, 2, 3 Terkoreksi 
 

JUMLAH 
SAMPEL (N) 

NO.TEL 
INDUK

BOBOT LAHIR JUMLAH 
(Yk) Kelahiran 1 

(kg) 
Kelahiran 2 

(kg) 
Kelahiran 3 

(kg) 
1 211 35 42 47.08 124.08
2 245 37 44.94 44.94 126.88
3 385 37.45 45 46.01 128.46
4 434 40.66 55 45 140.66
5 442 43 45 39.59 127.59
6 460 36.38 45 42.8 124.18
7 521 36.38 38 37.45 111.83
8 573 45 46.01 45 136.01
9 213 37.45 33 37.45 107.9
10 667 28 38 33 99
11 668 29.96 0 37 66,96
12 702 39.59 40.66 45 125.25
13 708 26.75 40 48.15 114.9
14 718 39.59 48 45 132.59
15 783 37.45 50 37.45 124.9
16 786 30 45 42.8 117.8
17 806 40.66 50 53 143.66
18 861 35 48.15 46 129.15
19 862 31 38 38 107
20 874 32.1 47 40 119.1
21 887 41 38.52 42 121.52
22 920 33 40.66 48 121.66
23 921 42 41 41 124
24 924 42 39.59 44.94 126.53
25 928 40 37.45 37 114.45
26 963 34.24 35.31 48.15 117.7
27 970 34 37.45 51.36 122.81
28 992 31 37.45 35.31 103.76
29 1110 44 0 40 84
30 1111 47 37.45 29.96 114.41
31 1131 27 35 48.15 110.15
32 1207 34.24 47 35 116.24
33 1212 46.01 32.1 42 120.11
34 1214 39.59 45 42 126.59
35 1263 30 39 36.38 105.38
36 1297 28 38 39.59 105.59
37 1372 35.31 35.31 35.31 105.93
38 1373 37.45 35.31 38 110.76
39 1391 37 39 50 126
40 1466 39.59 42 45 126.59

 



  
 
 
 

JUMLAH 
SAMPEL (N) 

NO.TEL 
INDUK

BOBOT LAHIR JUMLAH 
(Yk) Kelahiran 1 

(kg) 
Kelahiran 2 

(kg) 
Kelahiran 3 

(kg) 
41 1470 37 47.08 44 128.08
42 1471 32 35 44.94 111.94
43 1205 45 50 46.01 141.01

JUMLAH (kg) 1574.85 1703,44 1814.82   
RATAAN (kg)       
±SD (kg)                                 

36.62442± 39.61488± 42.20512±   
5.356443 5,41883 5.189796   

            
JUMLAH TOTAL ( )2∑Y  5093,11

 
Keterangan :   ( )2∑Y  = jumlah total bobot lahir 

M. = banyaknya pengukuran seluruhnya 

  N  = jumlah sempel (individu) 

 
Faktor Koreksi 
 

FK= 
( )

.

2

M
Y∑    

 
     = (5093,11)² 
              127 
     = 204250,2 
 
( )2∑Y = jumlah total bobot lahir 

M. = banyaknya pengukuran seluruhnya 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

Jumlah Kuadrat 
 

JKw = −∑
k k

k

M
Y 2

FK 

 
        =  (124,08) + (126,88) + (128,46) + (140,66)+….+(141,01) – 204250,2 
                  3                  3                 3                 3                        3 
 
        = 205846,9 – 204250,2 
 
        = 1596,774 
 

2
KY  = kuadrat jumlah bobot lahir per individu 

Mk  = jumlah periode kelahiran  

 

JKE  = ∑ ∑∑ −
k k k

k

M M
YY

2
2   

 
        = (35)² + (42)² + (47,08)² + (37)² +……….+ (46,01)² - 205846,9 
 
       = 208556,8 –205846,9         
 
       = 2079,9071 
 
Kuadrat Tengah 
 
KTw = JKw 
             N-1 
 
         =  1596,774 
               43-1 
 
         = 38,0184391 
 
N = jumlah sempel (individu) 

KTE   = JKe 
             M. – N 
 
         =   2079,9071 
               127 - 43 
 
         =  32,2608 



  
 
 
 

Analisa Sidik Ragam   
sumber 

keragaman db JK KT KTH R 

individu 42 1596,774 38,01844
 
   

pengukuran 84 2079,9071 32,2608   
 
Keterangan :  

2
wσ  = komponen ragam antar individu 

2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

mk = jumlah pengukuran pada individu ke k 

m.  = jumlah pengukuran 

 

k1 = m. bila pengamatan per individu sama, bila tidak maka : 
  
 

 95313,2
127

3.....333127
143

1
m.
m

-m.
1-N

1k
22222

k
1 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++++
−

−
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑  

 

2
wσ  = 

1k
KTKT Ew −  

 =38,0184391-32,2608 
                         2,95313 
 =1,9497 

R = 22

2

ew

w

σσ
σ
+

 

 =   1,9497 
             1,9497+ 32,2608 
   

            = 0,0570 

 

1)-N)(N-(m.k
1)r)-k((1r)-1)(1-2(m.(r) SE 2

1

2
1

2 +
=  

22 3 we σσ +

22

2

ew

w

σσ
σ
+2

eσ



  
 
 
 

0162,0
)143)(43127(95313,2

)0570,0)195313,2(1()0570,01)(1127(2

1)-N)(N-(m.k
1)r)-k((1r)-1)(1-2(m.

(r) SE
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2
1

2
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Lampiran 3. Perhitungan Most Probable Producing Ability (MPPA) 

 

NO RANKING 
TERNAK NO.TEL

RERATA 
INDIVIDU 

(KG) 

RERATA 
POPULASI

(KG) 
a MPPA 

(KG) 

1 211 41.36 40.10 0.16 40.30 * 
2 245 42.29 40.10 0.16 40.45 * 
3 385 42.82 40.10 0.16 40.54 * 
4 434 46.89 40.10 0.16 41.19 * 
5 442 42.53 40.10 0.16 40.49 * 
6 460 41.39 40.10 0.16 40.31 * 
7 521 37.28 40.10 0.16 39.65  
8 573 45.34 40.10 0.16 40.94 * 
9 213 35.97 40.10 0.16 39.44  

10 667 33.00 40.10 0.16 38.97  
11 668 33.48 40.10 0.11 39.37  
12 702 41.75 40.10 0.16 40.37 * 
13 708 38.30 40.10 0.16 39.81  
14 718 44.20 40.10 0.16 40.76 * 
15 783 41.63 40.10 0.16 40.35 * 
16 786 39.27 40.10 0.16 39.97  
17 806 47.89 40.10 0.16 41.35 * 
18 861 43.05 40.10 0.16 40.57 * 
19 862 35.67 40.10 0.16 39.39  
20 874 39.70 40.10 0.16 40.04  
21 887 40.51 40.10 0.16 40.17 * 
22 920 40.55 40.10 0.16 40.17 * 
23 921 41.33 40.10 0.16 40.30 * 
24 924 42.18 40.10 0.16 40.43 * 
25 928 38.15 40.10 0.16 39.79  
26 963 39.23 40.10 0.16 39.96  
27 970 40.94 40.10 0.16 40.24 * 
28 992 34.59 40.10 0.16 39.22  
29 1110 42.00 40.10 0.11 40.31 * 
30 1111 38.14 40.10 0.16 39.79  
31 1131 36.72 40.10 0.16 39.56  
32 1207 38.75 40.10 0.16 39.89  
33 1212 40.04 40.10 0.16 40.09  
34 1214 42.20 40.10 0.16 40.44 * 

 
 



  
 
 
 

NO RANKING 
TERNAK NO.TEL

RERATA 
INDIVIDU 

(KG) 

RERATA 
POPULASI

(KG) 
a MPPA 

(KG) 

35 1263 35.13 40.10 0.16 39.31 
36 1297 35.20 40.10 0.16 39.32 
37 1372 35.31 40.10 0.16 39.34 
38 1373 36.92 40.10 0.16 39.59 
39 1391 42.00 40.10 0.16 40.41 
40 1466 42.20 40.10 0.16 40.44 
41 1470 42.69 40.10 0.16 40.52 
42 1471 37.31 40.10 0.16 39.66 
43 1205 47.00 40.10 0.16 41.21 

 
Keterangan: 
 

1. a = nr/{1+(n-1)r} 
      2.   * = nilai MPPA diatas rata-rata populasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


