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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Perah PFH 
Pemuliaan sapi perah di Jawa dimulai sejak 

dimasukkannya pejantan Fries Holland (FH) dari negeri 
Belanda oleh Bosma dan Van Andel pada tahun 1891-
1893 di wilayah Tengger, Pasuruan. Sapi-sapi tersebut 
kemudian disilangkan dengan sapi-sapi betina lokal 
secara grading up (Hardjosubroto, 1994). Tujuan 
persilangan tersebut ialah untuk mendapatkan jenis sapi 
perah yang cocok dengan lingkungan dan iklim di 
Indonesia (Pane, 1993). Dari persilangan tersebut 
dihasilkan sapi perah Peranakan FH atau FH Lokal 
(Hardjosubroto, 1994). 

Sapi FH adalah sapi perah yang mempunyai 
produksi susu tertinggi dibandingkan sapi perah lainnya, 
tetapi memiliki kadar lemak susu yang rendah. Rata-rata 
produksi susu sapi FH di Indonesia adalah 10 
liter/ekor/hari atau kurang lebih 3.050 kg/laktasi. Sapi ini 
sangat peka terhadap perubahan suhu, sehingga apabila 
ditempatkan pada lokasi yang memiliki suhu tinggi akan 
mengalami cekaman panas yang berakibat pada 
menurunnya produktivitas (Yani dan Purwanto, 2006). 
Kisaran suhu optimal bagi sapi perah adalah 40-75°F 
(4,4-23,9°C) (Schmidt dan Van Vleck, 1974). Suhu tubuh 
normal sapi perah berkisar antara 38,0-39,3°C dengan 
rata-rata 38,6°C. Kenaikan suhu udara akan 
mengakibatkan peningkatan frekuensi denyut nadi dan 
pernapasan setiap menitnya. Meningkatnya frekuensi 
pernapasan adalah reaksi tubuh sapi perah untuk 
mengatasi kenaikan suhu tubuhnya. Sementara 
meningkatnya frekuensi denyut nadi adalah untuk 
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mempercepat penyaluran darah sebagai transportasi 
oksigen dan panas (Djaja, Matondang, dan Haryono, 
2009). 

Sapi perah yang berasal dari daerah subtropis 
dapat berkembang baik dengan produksi susu tinggi pada 
daerah yang mempunyai ketinggian sekitar 750-1.250 m 
di atas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar 
antara 17-22°C dan kelembaban di atas 55% 
(Atmadilaga, 1959). 

2.2. Rekording 
Rekording sangat penting dalam pelaksanaan 

program pemuliaan, di samping untuk menilai potensi 
genetik ternak juga untuk perencanaan dalam manajemen 
di peternakan (Maylinda, 2010). Seleksi selalu 
berhubungan dengan rekording performans produksi 
ternak. Rekording yang akurat sangat dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi ternak-ternak terbaik dan terjelek pada 
kondisi lingkungan peternakan, mengidentifikasi ternak-
ternak dengan performans terbaik di tingkat regional, dan 
memonitor performans dari kelompok tertentu di tingkat 
regional (Maylinda dan Udo, 1993). 

Rekording yang lengkap merupakan suatu 
persyaratan mutlak demi ketepatan seleksi  ternak dan 
pembanding dengan metode-metode estimasi yang 
diterapkan  pada tempat lain serta untuk pengembangan 
ilmu pemuliaan ke depan (Talib, Anang, dan Indrijani, 
2009). 

2.3. Bobot Lahir 
Bobot lahir adalah bobot pada saat anak 

dilahirkan. Namun, sering dijumpai adanya kesulitan 
teknis untuk menimbang anak tepat sesaat setelah 
dilahirkan, sehingga biasanya bobot lahir didefinisikan 
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sebagai bobot anak yang ditimbang dalam kurun waktu 
paling lama 24 jam sesudah dilahirkan (Hardjosubroto, 
1994). 

Menurut hasil penelitian Topal, Aksakal, Bayram, 
dan Yaganoglu (2010) faktor yang mempunyai pengaruh 
paling besar terhadap bobot lahir sapi Swedish Red 
adalah tipe kelahiran, dengan rata-rata bobot lahir pada 
kelahiran tunggal lebih berat yaitu 41,19 ± 3,84 kg 
dibandingkan dengan kelahiran kembar yaitu 36 ± 10,55 
kg. Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Bakir, 
Kaygisiz, dan Ulker (2004) yang menyatakan bahwa 
rataan bobot lahir sapi FH dengan kelahiran tunggal lebih 
berat yaitu 38,97 ± 0,23 kg dibandingkan dengan 
kelahiran kembar sebesar 35,04 ± 0,67 kg. 

Sapi yang lahir kembar biasanya memiliki bobot 
lahir lebih ringan dan lebih lemah daripada sapi yang 
lahir tunggal. Hal ini kemungkinan disebabkan 
berkurangnya daerah placenta atau berkurangnya zat 
makanan yang tersedia untuk setiap foetus dan adanya 
penyingkatan periode kebuntingan (periode kebuntingan 
kembar umumnya 5 hari lebih singkat daripada 
kebuntingan tunggal) (Toelihere, 1985). 

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap bobot 
lahir sapi Swedish Red adalah musim kelahiran. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sapi yang lahir pada 
musim gugur memiliki bobot lahir 2,04 kg lebih ringan 
daripada sapi yang lahir pada musim semi dan musim 
panas (Topal et al., 2010). 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap bobot 
lahir sapi Swedish Red adalah jenis kelamin. Sapi 
Swedish Red yang lahir dengan jenis kelamin jantan 
mempunyai rataan bobot lahir lebih berat yaitu 42,46 ± 
4,25 kg dibandingkan sapi yang lahir dengan jenis 
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kelamin betina yaitu 40,73 ± 3,25 kg (Topal et al., 2010). 
Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Aksakal dan 
Bayram (2009) yang menyatakan bahwa sapi FH jantan 
memiliki bobot lahir 2,69 kg lebih berat daripada sapi 
betina. Begitu halnya dengan hasil penelitian Bakir et al. 
(2004) yang menghasilkan rataan bobot lahir sapi FH 
jantan sebesar 37,93 ± 0,39 kg dan sapi betina sebesar 
36,13 ± 0,39 kg. Foetus jantan biasanya menyebabkan 
kebuntingan berlangsung lebih lama yaitu 1-2 hari 
daripada foetus betina. Hal ini yang diduga menyebabkan 
foetus jantan memiliki bobot lahir lebih berat sekitar 5 kg 
daripada foetus betina (Toelihere, 1985). 

Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi 
(0,248) yang bernilai positif, berarti bahwa semakin lama 
umur kebuntingan maka semakin berat bobot anak yang 
dilahirkan, demikian pula sebaliknya. Hasil analisis 
menunjukkan koefisien korelasi (0,075) yang bernilai 
positif, berarti bahwa induk yang melahirkan anak jantan 
mengalami masa kebuntingan yang lebih lama 
dibandingkan induk yang melahirkan anak betina 
(Prasojo, Arifiantini, dan Mohamad, 2010). 

Periode kering adalah periode kritis untuk 
kesehatan, produksi, dan reproduksi sapi perah dengan 
lama periode kurang lebih 50-70 hari sebelum 
melahirkan (Anonimus, 2011c). Bobot foetus bertambah 
sangat cepat selama dua sampai tiga bulan terakhir masa 
kebuntingan. Protein merupakan komponen utama 
pembentukan jaringan tubuh sehingga semakin tinggi 
protein yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh 
tubuh maka akan meningkatan pembentukan jaringan 
dari organ-organ foetus (Toelihere, 1985). Penggunaan 
protein ransum antara 12,5% sampai 15,5% pada akhir 



9�
�

masa kebuntingan�mampu meningkatkan bobot lahir anak 
sapi PFH (Triyono, 2007). 

Bobot lahir sangat erat hubungannya dengan 
kesulitan kelahiran dan mortalitas. Mortalitas tertinggi 
tampaknya terjadi pada anak-anak sapi dengan bobot 
lahir sangat ringan dan sangat berat. Bobot lahir terutama 
dipengaruhi oleh umur dan bangsa induknya (Maylinda 
dan Udo, 1993). 

Menurut hasil penelitian Aksakal dan Bayram 
(2009) seiring dengan meningkatnya paritas induk sapi 
FH maka bobot lahir anak semakin menurun dengan 
rataan paritas 1, 2, dan 3 berturut–turut sebesar 43,78 ± 
0,48 kg, 42,74 ± 0,31 kg, dan 42,03 ± 0,47 kg. 

Rata-rata produksi susu dan bobot hidup dewasa 
ternak lebih tinggi pada ternak yang lahir dengan bobot 
lahir berat daripada bobot lahir ringan. Bobot lahir 
merupakan ekspresi fenotip dari genotip yang dapat 
digunakan sebagai indikator plasma nutfah unggul, 
dengan demikian membantu dalam pemilihan ternak 
yang produktif (Olawumi dan Salako, 2010). 

2.4. Seleksi 
Pada saat mempelajari populasi genetik, salah 

satu peristiwa yang menarik perhatian adalah adanya 
ketidaksamaan yang membentuk nilai-belai tertentu (nilai 
maksimal dan minimal) dari sekelompok ternak, hal 
inilah yang disebut variasi genetik. Para ahli genetika 
berpendapat bahwa variasi genetik adalah bahan baku 
yang baik untuk tujuan perbaikan mutu. Semakin besar 
variasi genetik, maka semakin besar pula dapat 
dilaksanakan perbaikan mutu secara keseluruhan. Variasi 
dapat terjadi pada fenotip (sifat yang tampak dari luar) 
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maupun genotip (sifat yang tidak tampak dari luar) (Pane, 
1993). 

Akibat dari tidak seragamnya susunan gen yang 
dimiliki oleh ternak, maka dalam sekelompok ternak atau 
dalam populasi akan timbul suatu variasi dari susunan 
gen. Akibat adanya variasi ini maka akan timbul variansi 
atau ragam (variance) dari gen yang disebut variansi 
genetik (���) (Hardjosubroto, 1994). 

Semua pengaruh yang tidak termasuk faktor 
genetik disebut faktor lingkungan. Pengaruh faktor 
lingkungan terhadap individu satu dengan individu yang 
lain tidak akan sama. Karena ketidakseragaman pengaruh 
dari faktor lingkungan maka akan timbul suatu variasi 
dari faktor lingkungan yang akan menimbulkan suatu 
ragam atau variansi lingkungan (���) (Hardjosubroto, 
1994). Usaha yang dapat dilakukan untuk 
penanggulangan variasi tersebut adalah dengan seleksi 
(Pane, 1993). 

Seleksi adalah suatu tindakan memilih ternak 
yang dianggap mempunyai mutu genetik baik untuk 
dikembangbiakkan lebih lanjut serta memilih ternak yang 
dianggap kurang baik untuk diafkir (culling) (Anonimus, 
2011d). Menurut Inounu, Diwyanto, Subandriyo, 
Priyanti, dan Saptati (2008) seleksi adalah kegiatan 
memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui 
pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria atau 
tujuan tertentu dengan metode atau teknologi tertentu. 

Pada dasarnya mutu genetik ternak tidak tampak 
dari luar, yang tampak dan dapat diukur dari luar adalah 
performansnya. Oleh karena itu, harus dilakukan suatu 
pendugaan terlebih dahulu terhadap mutu genetiknya atas 
dasar performansnya (Anonimus, 2011d). 
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Dalam penelitian atau seleksi ternak, faktor 
lingkungan sedapat mungkin seragam atau variansi 
lingkungan dibuat sekecil mungkin agar performans yang 
sedang diukur mencerminkan sebagian besar dari 
pengaruh genetik. Penggunaan bobot lahir sebagai 
kriteria seleksi, biasanya disesuaikan pada kelahiran 
jantan, yaitu penggunaan faktor koreksi sebesar 1,07 
(Hardjosubroto, 1994). Cara lain untuk melakukan 
koreksi jenis kelamin adalah dengan menghitung sendiri 
faktor koreksi berdasarkan data yang ada. Misalnya, rata-
rata bobot lahir sapi jantan= 94 kg dan rata-rata bobot 
lahir sapi betina= 87 kg, maka faktor penyesuaian ke 
dasar sapi jantan untuk betina adalah 94/87= 1,08 dan 
merupakan faktor perkalian. Jadi, bila sapi betina 
memiliki bobot lahir= 90 kg, maka setelah dilakukan 
koreksi jenis kelamin bobot lahirnya adalah= 90 kg x 
1,08= 97,2 kg (Riady, 2007). 

2.5. Ripitabilitas 
Seekor ternak yang baik secara genetik akan 

menampilkan produksi yang baik setiap tahunnya dan 
hasilnya akan tetap di atas nilai rata-rata populasi (tidak 
tergantung pada perubahan cuaca ataupun hal-hal 
lainnya). Jika seorang peternak melihat rekor ternaknya 
pada tahun-tahun yang lalu, maka ia akan dapat menduga 
rekor ternaknya di masa yang akan datang. Semakin 
banyak data atau jumlah tahun yang telah dilewati maka 
akan semakin akurat pendugaan untuk masa mendatang. 
Hal ini yang menjadi konsep perulangan (repeatability) 
yang cenderung akan terulang kembali oleh ternak yang 
sama (Pane, 1993). 

Ripitabilitas adalah suatu konstante yang 
menunjukkan besarnya hubungan di antara beberapa 
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pengukuran pada suatu sifat pada individu yang sama. 
Konstante ini merupakan sifat yang muncul beberapa kali 
secara berurutan dalam hidup ternak, misalnya produksi 
susu, telur, wool dan produksi anak (Maylinda, 2010). 

Koefisien ripitabilitas (r) menunjukkan besarnya 
hubungan antara ukuran-ukuran suatu sifat yang diambil 
dari ternak yang sama pada masa produksi yang berbeda. 
Koefisien tersebut merupakan rasio genetik untuk ragam 
total, dengan perbedaan bahwa fraksi ragam diduga 
berasal dari ragam hasil perulangan pada ternak yang 
sama. Perhitungan koefisien didasarkan pada alasan 
bahwa genotip pada seekor ternak adalah tetap dan tidak 
berubah sepanjang masa. Meskipun begitu, jika 
pencatatan dilakukan berturut-turut pada ternak yang 
sama, akan ditemukan bahwa catatan-catatan tersebut 
merupakan subyek keragaman yang disebabkan oleh aksi 
faktor lingkungan. Semakin tinggi keragaman akibat 
faktor lingkungan, maka semakin rendah pula koefisien 
ripitabilitas. Ripitabilitas yang paling baik adalah yang 
bernilai 1, dimana tidak ada perbedaan dalam catatan 
berturut pada ternak (Maciejowski dan Zieba, 1982). 

Setiap hasil pengamatan produksi 
menggambarkan hasil kerjasama antara faktor genetik 
dan faktor lingkungan. Apabila pengamatan dilakukan 
berulang kali, maka hasil pengamatan pada lingkungan 
yang pertama akan berbeda dengan lingkungan pada 
pengamatan kedua, dan lingkungan pada pengamatan 
kedua tidak sama dengan lingkungan pada pengamatan 
berikutnya. Sejauh mana hubungan antara produksi 
pertama dengan produksi berikutnya pada individu 
tersebut inilah yang disebut dengan ripitabilitas 
(Hardjosubroto, 1994). 
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Ripitabilitas merupakan bagian dari ragam fenotip 
yang disebabkan oleh perbedaan antar individu yang 
bersifat permanen. Oleh sebab itu, ripitabilitas meliputi 
semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan 
yang permanen. Secara statistika, angka pengulangan 
dapat ditulis sebagai berikut: 
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(Hardjosubroto,1994). 
Keragaman lingkungan menurut definisi 

mencakup semua keragaman yang disebabkan oleh faktor 
non genetik yang secara umum merupakan sumber 
kesalahan yang mengurangi tingkat ketelitian dalam studi 
genetik. Faktor nutrisi dan iklim merupakan penyebab 
paling umum dalam keragaman lingkungan (Falconer, 
1981). 

Pada konsep ripitabilitas, ragam lingkungan 
dibedakan antara ragam lingkungan yang bersifat 
permanen (��	

� ) dan yang bersifat temporer (��

� ) atau 

dapat pula dituliskan: 
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Pengaruh lingkungan permanen adalah semua 
pengaruh yang bukan bersifat genetik, tetapi dapat 
mempengaruhi produktivitas ternak selama hidupnya 
atau dalam kurun waktu yang panjang, misalnya 
pengaruh penyakit, kurang gizi pada awal pertumbuhan, 
dan keadaan gizi selama dalam kandungan. Jadi semua 
kemungkinan yang menyebabkan produktivitas selama 
hidupnya menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari 
yang diharapkan (Hardjosubroto, 1994). Menurut  Talib 
dkk. (2009) lingkungan permanen adalah faktor 
lingkungan tetap yang mempengaruhi individu sepanjang 
hidupnya dan berpengaruh pada sifat lain yang terkait. 
Sedangkan lingkungan temporer adalah faktor 
lingkungan yang berpengaruh terhadap satu pengukuran 
dalam suatu kurun waktu tertentu dan tidak berpengaruh 
terhadap pengukuran yang lain. Faktor-faktor lingkungan 
tidak diwariskan kepada keturunannya. 

Pemahaman mengenai ripitabilitas suatu sifat 
sangat penting, karena dapat digunakan untuk 
memprediksi produksi pada masa mendatang dari seekor 
ternak yang telah mempunyai satu atau lebih catatan 
produksi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses penyeleksian ternak yang 
akan dipertahankan dalam suatu peternakan untuk 
periode produksi berikutnya (Kurnianto, 2009). 

Seekor ternak yang di awal produksinya 
menunjukkan keunggulan pada suatu sifat dengan nilai 
ripitabilitas tinggi, dapat diharapkan mempunyai 
keunggulan pula pada produksi-produksi berikutnya 
(Hardjosubroto, 1994). Ternak-ternak yang yang seumur 
hidupnya berproduksi tinggi telah terbukti mempunyai 
kemampuan genetik untuk bertahan hidup (survive) dan 
dapat mengatasi lingkungannya (Pane, 1993). 
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Beberapa estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir 
sapi perah dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir sapi perah 
No Jenis Ternak   r ± SE 
1 Sapi perah FH 0,34 ± 0,02a) 
2 Sapi perah FH 0,21 ± 0,07b) 
3 Sapi perah White Fulani 0,28 ± 0,01c) 

Sumber: a) Bakir et al., (2004) 
b) Aksakal dan Bayram (2009) 
c) Olawumi dan Salako (2010) 

Menurut Maylinda (2010) ripitabilitas pada 
dasarnya adalah koefisien korelasi antara beberapa 
pengukuran pada individu yang sama, maka apabila 
setiap individu hanya mempunyai dua kelompok data 
saja, ripitabilitas dapat dihitung dengan metode korelasi 
(r) atau disebut juga korelasi antar kelas. Jadi r di sini 
dapat dipakai untuk menafsirkan nilai ripitabilitas. 

Menurut Stansfield (1991) jika besar sampel telah 
mewakili sebuah populasi dimana sampel itu merupakan 
bagiannya, maka rataan merupakan perkiraan yang tepat 
dari nilai tengah seluruh populasi. Parameter jarang 
diketahui dan harus diperkirakan dari hasil-hasil yang 
diperoleh dari pengambilan sampel, sehingga 
penggunaan sampel yang semakin besar akan 
meningkatkan ketelitian perkiraan sebuah parameter. 

Pengaruh lingkungan temporer adalah acak dan 
cenderung saling meniadakan dengan catatan-catatan 
berulang. Tetapi, pengaruh ini tidak pernah lenyap 
dengan sempurna dan ��


�  � akan tetap ada dalam rata-rata 
dari n catatan. Ini berarti bahwa komponen ��


�  � dari 
penyebut pada persamaan ripitabilitas akan berkurang 
menjadi 0,5��


�  pada rata-rata dari dua catatan, menjadi 
0,33��


�  pada rata-rata dari tiga catatan, menjadi 0,25��

�  
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pada rata-rata dari empat catatan, dan seterusnya. Jelaslah 
bahwa pengurangan penyebut secara praktek dapat 
dicapai dan diperoleh dengan menggunakan tiga sampai 
empat catatan (Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto, 
1984). 

Nilai ripitabilitas berkisar antara 0-1 yang 
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu < 0,2 
(rendah), 0,2-0,4 (sedang) dan > 0,4 (tinggi) (Anonimus, 
2011d). Nilai ripitabilitas yang mendekati 1 menunjukkan 
suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu 
diulang pada paritas berikutnya (Kurnianto, 2009). 

2.6. Standard Error (SE) 
Standard error (SE) adalah simpangan baku 

(standard deviation) dari beberapa nilai rata-rata. Nilai 
ini berguna untuk mengukur sampai sejauh mana rataan 
contoh (��) dan dipercaya sebagai penduga dengan cara 
menghitung simpangan baku dari beberapa nilai rataan 
contoh yang ditarik dari sebuah populasi (Maylinda, 
2010). 

2.7. Most Probable Producing Ability (MPPA) 
Penduga kemampuan berproduksi atau Most 

Probable Producing Ability (MPPA) adalah suatu 
pendugaan secara maksimum dari kemampuan 
berproduksinya seekor ternak betina yang diperhitungkan 
atas dasar data performansnya yang telah ada. Nilai 
MPPA sering digunakan dalam seleksi sapi perah 
(Hardjosubroto, 1994). Oleh karena pengaruh lingkungan 
temporer cukup beragam dari satu catatan bobot lahir 
dari seekor sapi perah dan pengaruhnya bersifat acak, 
maka penggunaan beberapa catatan produksi dapat 
mengurangi pengaruh lingkungan. Dengan demikian, 
rataan dari beberapa catatan produksi akan menjadi 
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indikator yang baik untuk perkiraan produksi di masa 
mendatang. Semakin banyak jumlah catatan produksi 
dari seekor ternak, akan semakin mendekati kemampuan 
produksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, jumlah 
catatan produksi sangat menentukan akurasi perkiraan 
nilai MPPA (Subandriyo, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Halaman ini Sengaja di Kosongkan 


