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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bangsa-bangsa Babi

2.1.1 Babi Yorkshire (Large White)

Babi jenis ini awalnya dikembangkan di Inggris pada tahun 1700an dan telah

berkembang biak secara luas di negara tersebut. Di beberapa negara ada yang

menamakan Large white. Bangsa babi ini berwarna putih, tetapi ada kalanya terdapat

totol hitam di bagian kulit. Ciri khas babi bangsa ini adalah telinga tegak, bentuk muka

oval (hampir bulat) dan memiliki litter size banyak. Yorkshire juga merupakan

pengubah makanan yang baik dan menghasilkan karkas dengan persentase tertinggi.

Selain itu bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang baik dalam sifat mothering ability

(Taylor and Roeseb, 2005). Bangsa babi Yorkshire di tunjukan pada gambar 1.

Gambar 1. Babi Yorkshire
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Yorkshire merupakan bangsa babi yang dapat dikembangkan di berbagai

kondisi iklim. Mereka umumnya digunakan dalam program persilangan, dimana

persilangan yang sering dilakukan adalah mengawinkan bangsa babi Yorkshire

(Large white) dan Landrace. Hasil program persilangan ini adalah dihasilkannya breed

baru babi yang rendah lemak (Taylor and Roeseb, 2005). Kemampuan mereka untuk

dapat menghasilkan jenis baru yang unggulah yang telah memberikan mereka peran

utama dalam sistem produksi babi komersial dan piramida peternakan di seluruh

dunia. Babi Yorkshirememiliki kulit yang putih dan bebas dari rambut hitam serta tubuh

yang besar. Large white mempunyai rata-rata bobot sekitar 100 - 250 kg dengan rata-

rata umur hidup yaitu 6 – 9 tahun (Ardhana, 2008).

Babi ini berwarna putih dan memiliki bentuk muka yang oval (hampir bulat) dan

telinganya tegak. Babi Yorkshire memiliki litter size yang tinggi dan memiliki sifat

keindukan yang baik. Konversi pakan babi bangsa Yorkshire sangat baik dan

persentase karkas yang tinggi. Sihombing (2006) menyatakan bahwa pada jantan

dewasa bangsa babiYorkshirebobot badannya dapat mencapai 320 sampai 455 kg

sedangkan pada induk dapat mencapai 225 samapai 365 kg.

2.1.2 Babi Duroc

Asal tepat dari jenis Duroc tidak diketahui. Sejumlah strain babi merah ini

dikembangkan sekitar 1800 di Amerika Serikat di daerah seperti New York dan New

Jersey. Babi Duroc modern berasal dari persilangan Red Jersey New Jersey dan New

York Duroc. Babi Duroc memiliki ciri berwarna merah terang hingga gelap dengan

warna merah–cherry lebih disukai. Babi Duroc menonjol karena pertambahan bobot

badan dan efisiensi pakan yang baik. Babi Duroc memiliki dewasa kelamin cepat dan

mempunyai litter size yang tinggi. Selain itu babi Duroc merupakan induk yang baik
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dan merupakan tipe karkas yang baik (Taylor and Roeseb, 2005). Babi Duroc memiliki

struktur tulang yang kuat dan kompak. Selain itu pertambahan bobot badan dan

konversi pakan yang cepat dan baik. Dengan bobot badan yang mencapai 181 kg

(Pallock, 2008).

Babi Duroc dikenal sebagai babi yang memiliki pertumbuhan bobot badan yang

baik dan efisiensi pakannya yang baik sekali. Dewasa kelamin babi ini cepat dan babi

Duroc betina memiliki litter sizetinggi serta memiliki sifat keindukan yang baik. Babi ini

memiliki karkas yang baik (Blakely dan Bade, 1998). Sihombing (2006) menyatakan

bahwa babi ini siap potong dengan bobot badan sebesar 90 kg yang tercapai dalam

waktu lima bulan atau lebih. Bobot badan babi Duroc jantan dewasa sebesar 295

sampai 455 kg dan babi Duroc betina dewasa sebesar 275 sampai 320 kg.Bangsa

babi Duroc di tunjukan pada gambar 2.

Gambar 2. Babi Duroc

2.2 Heritabilitas
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Heritabilitas ada dua macam yaitu heritabilitas dalam arti luas dan heritabilitas

dalam arti sempit. Heritabilitas dalam arti luas merupakan rasio antara ragam genetik

dengan ragam fenotip (h² = PG VV / ), arti sempit adalah rasio antara ragam aditif

dengan ragam fenotip (h² = PA VV / ). Pada perhitungan heritabilitas dalam arti sempit

ini gen nonaditif (dominan dan epistasis) tidak dimasukkan. Hal ini disebabkan oleh

daya penurunan gen dominan dan epistasis tidak semutlak aksi gen aditif. Selain itu,

pengaruh lingkungan terhadap aksi gen nonaditif sangat kecil (Noor, 2009).

Secara teoritis nilai heritabilitas berkisar dari 0 – 1, tidak pernah ditemukan

nilai ekstrim 0 atau 1 pada sifat kuantitatif ternak. Sifat produksi yang memiliki nilai

heritabilitas nol adalah sifat dimana semua keragaman fenotip pada ternak

disebabkan semata-mata oleh pengaruh lingkungan, dan diasumsikan pengaruh

genetik tidak ada sama sekali. Nilai heritabilitas 1 menunjukkan sifat kuantitatif dimana

semua keragaman sifat disebabkan faktor genetik.Prajoga (2009) menyatakan bahwa

nilai heritabilitas  berkisar antara 0 sampai 1 atau bila dinyatakan dengan persentase

maka kisaran dari nol (0) persen sampai seratus (100) persen. Heritabilitas akan

berbeda tergantung dari tempat ternak berada, waktu pengamatan dan metoda cara

menghitungnya. Nilai heritabilitas dikelompokkan menjadi tiga kelas sebagai berikut

(a) Heritabilitas katagori rendah = 0 - 0,1 (0 - 10%); (b) Heritabilitas katagori sedang =

> 0,1 – 0,3 (10 – 30 %); (c) Heritabilitas katagori tinggi = 0,3 % (30%). Menurut

Kartasudjana (2001) bahwa dugaan nilai heritabilitas untuk beberapa sifat penting

antara lain bobot lahir,

bobot sapih dan bobot dewasa masing-masing adalah 0,27; 0,18 dan 0,33. Lebih

lanjut dikemukakan bahwa bobot badan dewasa dan beberapa sifat yang

berhubungan dengan kualitas mempunyai nilai heritabilitas tinggi; sifat-sifat yang
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berhubungan dengan reproduksi mempunyai nilaiheritabilitas rendah; dan produksi

susu dan bobot badan mempunyai nilai heritabilitas sedang. Nilai heritabilitas memiliki

beberapa ketentuan bahwa heritabilitas (h²) bukan suatu konstanta yang besarnya

sangat tergantung dari populasi, waktu, tempat dan metode estimasinya. Nilai

heritabilitas beberapa karakter sapi potong disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Berbagai nilai heritabilitas (%) pada babi
Parameter Heritabilitas (h2)

Litter size 0,05±0,0161

0,13±0,013

0,07±0,014

0,07±0,0285

Bobot lahir 0,25±0,072

0,17±0,033

0,11±0,014

Bobot sapih 21 hari 0,23±0,0281

0,42±0,0082

0,10±0,023

0,36± 0,0625

Keterangan : 1) Paura et al (2014). 2) Dufrasne et al (2010); 3) Tian et al (2015); 4)
Dube et al (2012); 5) Ziedina et al (2011)

2.3 Persilangan dan Heterosis

Persilangan atau crossbreeding adalah perkawinan antara dua ternak yang

berbeda bangsa atau spesiesnya. Tujuan utama dari persilangan adalah

menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam dua

bangsa ternak kedalam satu bangsa silangan (Hardjosubroto, 1994). Salah satu cara

meningkatkan produksi daging ternak lokal dengan cara memperbaiki penampilan

produksi dan reproduksinya, perbaikan genetik ini biasa dilakukan dengan

persilangan (Devendra dan Burns, 1994). Peningkatan populasi melalui pendekatan

kualitatif (produksi per-unit ternak) merupakan salah satu alternative pemecahan
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masalah kekurangan pasokan ternak, yaitu melakukan persilangan dengan ternak

unggul (cross breeding). Persilangan dengan bibit ternak yang teratur menimbulkan

keragamanbaik secara morfologis maupun genetik,namun apabila program

peningkatan kualitas ternak ini tidak memperhatikanprinsip seleksi yang terarah tentu

juga akan merupakan bencana. Astuti (2004) menyatakan bahwa persilangan

umumnya menghasilkan peningkatan produksi akantetapi seringkali tidak

meningkatkan reproduksi bahkan masalah seringkali timbul

Persilangan merupakan salah satu cara untuk perbaikan mutu genetik ternak,

yaitu dengan mengawinkan ternak dari bangsa yang berbeda. Kawin silang antar

bangsa yang berbeda adalah sistem persilangan yang banyak dilakukan dinegara-

negara sedang berkembang di daerah iklimtropik, persilangan dilakukan dengan

tujuan untuk mengambil keuntungan dari gejala heterosis dan mengambil keuntungan

dari kualitas-kualitas baik dari dua bangsa atau lebih yang mempunyai tipe yang jelas

berbeda yang terdapat di dalam kombinasi yang saling melengkapi (Bourdon

1997).Leymaster (2003) mengemukakan bahwadengan persilangan diharapkan

performa generasi pertama akan melebihi rataan performa tetuanya,sehingga untuk

mengevaluasi hasil persilangan secara sederhana dapat dilakukan dengan

membandingkan performa ternak hasil persilangan dengan salah satu tetuanya.

Prasetyo dan Susanti (1997) menyatakan bahwa program kawin silang telah

umum digunakan dalam industri peternakan, jika fenotipe yang diinginkan merupakan

kombinasi dari galur-galur yang ada, atau untuk memperbaiki efisiensi produksi

melalui penggunaan galur jantan dan betina yang spesifik. Perkawinan antar

kelompok genotipe yang berbeda dapat dilakukan, antargalur, antarrumpun, maupun

antarbangsa dengan tujuan untuk pembentukan bangsa baru dengan

menggabungkan sifat-sifat menguntungkan ke dalam ternak silangan untuk
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mempercepat peningkatan produktivitas ternak (Martojo, 1992; Warwick et al. 1995).

Persilangan dilakukan sebagai strategi untuk pemanfaatan keunggulan hibrida yang

disebut heterosis. Tejadinya heterosis diduga sebagai akibat dari aksi gen non-aditif

seperti efek dominan, overdominan, dan epistasis (Falconer and Mackay, 1996; Noor

2010). Besarnya heterosis bergantung pada dominansi dari semua pasangan gen

yang mempengaruhinya dan rataan perbedaan frekuensi gen antara kedua tetuanya

untuk semua pasangan gen yang ada sehingga semakin jauh perbedaan frekuensi

gen antara kedua tetuanya akan semakin tinggi heterosisnya.

2.4Seleksi

Seleksi berperan dalam pengubahan frekuensi gen yang mengatur sifat kualitatif

dan kuantitatif (Noor, 2010). Kegiatan seleksi merupakan aktivitas paling penting bagi

pemulia dan sebagai dasar utama dalam pemuliaan ternak (Warwick et al.,1995).

Tujuan seleksi adalah memilih ternak-ternak dengan sifat yang diinginkan untuk

dijadikan tetua dan dihasilkan generasi berikutnya. Pada sektor peternakan, sifat-sifat

yang diinginkan adalah sifat unggul yang berhubungan dengan produktivitas dan

biasanya adalah sifat kuantitatif. Di tingkat peternak, seleksi biasanya dilakukan

berdasarkan sifat kualitatif yang diduga berhubungan dengan produktivitas karena

pada umumnya peternak tidak memiliki catatan produksi. Sifat-sifat tersebut

diharapkan dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi sehingga dapat dimanfaatkan oleh

peternak secara langsung dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seleksi

yang paling banyak dan mudah dilakukan adalah berdasarkan catatan atau fenotipe

individu yang bersangkutan sehingga disebut seleksi individu atau seleksi massa

(Noor, 2009). Seleksi ini hanya efektif untuk sifat-sifat yang terdapat pada kedua jenis

kelamin, namun kurang akurat untuk sifat-sifat yang hanya muncul pada salah satu
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jenis kelamin saja. Seleksi berdasarkan sifat produksi dan reproduksi sebagai peubah

sifat kualitatif dapat dilakukan dengan seleksi individu ini.

Seleksi individu paling berguna untuk sifat-sifat yang dapat diukur pada kedua

jenis kelamin sebelum dewasa atau sebelum umur perkawinan pertama. Salah satu

sifat yang dapat diukur adalah laju pertumbuhan. Catatan penampilan produksi

diperlukan untuk menghasilkan program yang efektif, catatan produksi tersebut dibuat

pada seluruh populasi seleksi yang akan dilakukan (Warwick et al.,1995). Namun

seleksi individu memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sifat-sifat yang

nampak pada jenis kelamin tertentu seperti produksi telur atau sifat-sifat induk

(maternal) pada betina, pada ternak jantan yang akan diseleksi tidak dapat dipilih

berdasarkan penampilannya sendiri. Selain itu bila ingin melakukan seleksi

berdasarkan catatan produksi telur atau kualitas induk baru dapat dilakukan setelah

dewasa, sehingga bila seleksi dilakukan sebelum dewasa harus digunakan beberapa

kriteria selain penampilan individu (Warwick et al.,1995). Seleksi individu sangat

penting dilakukan, seluruh genotipe dari individu yang dipilih akan diturunkan pada

generasi berikutnya. Setiap individu memiliki rangkaian gen baik gen-gen yang

dikehendaki maupun gen-gen yang kurang dikehendaki. Seleksi ditujukan pada

ternak-ternak yang kemungkinannya paling besar mempunyai genotipe paling baik,

sampai teknik rekombinan DNA memungkinkan untuk mengubah genotipe atau

menentukan gen yang akan diwariskan pada keturunannya. Genotipe yang dipilih

adalah genotipe yang paling sesuai dengan tujuan seleksi dengan

mempertimbangkan lingkungan tempat ternak tersebut akan dipelihara.

2.5 Produksi Babi

2.5.1 Bobot Lahir
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Bobot lahir adalah bobot badan anak babi yang ditimbang segera setelah

dilahirkan. Bobot lahir ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh genetik, jenis

kelamin, jumlah anak dalam kandungan, pakan, paritas (Ardhana, 2008). Menurut

Vietas, Basso and Bartoloni (2003), bobot lahir babi jantan sebesar 0,95±0,23 kg dan

pada betina 0,89±0,82 kg, sedangkan bobot badan saat disapih umur 21 hari pada

yang jantan sebesar 3,05±1,2 kg dan betina 2,98±1,5kg. Paritas identik dengan umur

induk saat melahirkan yang menunjukkan pengalaman induk dalam melahirkan anak.

Induk yang beranak untuk kedua kalinya menghasilkan bobot lahir yang lebih tinggi

dibandingkan induk yang baru pertama kali beranak dan terus meningkat dengan

bertambah dewasanya induk. Anak babi yang dilahirkan dari induk yang berumur lebih

dari dua tahun, sepuluh persen lebih bobot dari pada induk yang berumur dua tahun.

Hal ini disebabkan karena umur induk mempengaruhi derajat perkembangan uterus

dan vaskularitas uterus. Perkembangan anak babi di dalam uterus dibatasi oleh

kapasitas plasenta yang berfungsi untuk mengangkut makanan dari induk ke fetus.

Jika placenta kecil akan mengakibatkan kematian fetus, dan induk akan melahirkan

anak dengan bobot yang rendah (Thompson, Gill and Varley, 2004), jumlah anak per

kelahiran juga berpengaruh terhadap bobot lahir. Semakin banyak jumlah anak per

kelahiran maka semakin berkurang kecepatan pertumbuhan individual prenatal

karena kompetisi antar fetus dalam uterus (Toelihere, 1997).

2.5.2 Bobot Sapih

Bobot sapih adalah bobot badan anak babi yang ditimbang pada saat disapih

dan dilakukan saat umur 21-28 hari. Bobot sapih ini sangat dipengaruhi jumlah anak

perkelahiran, bobot lahir dan pertumbuhan anak babi setelah lahir. Pertumbuhan

setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk (Thompson et al,

2004).Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin tinggi bobot lahir maka
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akan semakin tinggi pula bobot sapihnya, karena bobot sapih menentukan besarnya

pertambahan bobot badan selanjutnya dan kemampuan adaptasi dengan lingkungan.

Bobot sapih juga berpengaruh terhadap bobot badan selanjutnya, karena bobot sapih

menentukan pertambahan bobot badan dan juga kemampuan adaptasi dengan

lingkungan. Bobot sapih merupakan indikator dari kemampuan induk untuk

menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk mendapat susu untuk tumbuh

(Hardjosubroto, 1994), selain itu pakan yang diberikan kepada induk babi saat bunting

sampai menyusui akan mempengaruhi bobot saat disapih (Bee, 2007) Penyapihan

yang dilakukan pada anak babi biasanya adalah umur 6 minggu, sedangkan untuk

penyapihan dini dilakukan pada umur 3-4 minggu. Beberapa faktor yang perlu

diperhatikan dalam melakukan proses penyapihan adalah faktor induk dan faktor

anak. Jika induk kurus dalam mengasuh anak maka penyapihan dini dapat dilakukan

(Aritonang, 1993).

Bobot sapih anak babi merupakan indikator produksi air susu dari induk dan

kemampuan bertumbuh anak babi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bobot sapih

anak babi adalah kesehatan anak babi, produksi susu induk, dan cara pemberian

makan (Sihombing, 2006). Lebih lanjut dikatakan pada umur penyapihan tertentu,

anak babi yang memiliki bobot badan yang tinggi di saat sapih akan bertumbuh lebih

cepat mencapai bobot potong daripada anak babi yang bobot badannya lebih ringan.

Bobot sapih dipengaruhi oleh jenis kelamin, bobot badan, umur induk, dan keadaan

saat lahir, kemampuan induk untuk menyusui anak, kuantitas dan kualitas ransum

yang diberikan, serta suhu lingkungan. Umumnya, kisaran bobot sapih adalah 13.6–

18.1 kg (Hafez, 1993).

2.5.3 Litter size (jumlah anak sekelahiran)
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Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan per induk per kelahiran. termasuk

yang sudah mati dan yang masih hidup. Litter size seekor babi ditentukan oleh tiga

faktor yaitu: jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi dan

kondisi selama masa kebuntingan. Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur induk,

bobot badan induk, pejantan, lingkungan dan genetik (Vallet, Freking, Miles, Nienaber

and Brown-Brandl, 2009). Kawecka, Matysiak, Kamyczek and Delikator (2009)

menyatakan paritas induk sangat berpengaruh nyata terhadap litter size dan tingkat

kematian anak babi. Johnson and Nugent (2006) menyatakan rata-rata jumlah litter

size babi Yorkshire sebesar 8,44±2,82 ekor dan babi Duroc 7,99±2,29 ekor.

Berdasarkan penelitian Tummaruk et al. (2000), rataan litter size lahir hidup Landrace

lebih banyak daripada Yorkshire, masing-masing 10.94 dan 10.68 ekor. Secara

umum, litter size lahir dan sapih terus meningkat dari paritas pertama hingga keempat,

kemudian menurun pada paritas selanjutnya. Induk babi pada paritas ketiga dan

keempat memiliki penampilan terbaik, sedangkan paritas ketujuh memiliki penampilan

terburuk. Perbedaan litter size lahir hidup antara partitas pertama dan ketiga dan

keempat sebanyak 0.7 ekor sedangkan litter size sapih sekitar 0.2 ekor (Rodriguez-

Zas et al. 2003).

Seekor induk babi dapat menghasilkan 8-12 ekor anak babi setelah periode

kebuntingan selama 112-120 hari. Seekor induk babi dapat menghasilkan anak babi

sampai 12-14 ekor anak dalam sekelahiran. Litter size ini dapat digunakan sebagai

indikator kemampuan reproduksi ternak babi karena anak yang banyak setiap

kelahiran adalah esensial untuk produksi babi (Sihombing, 2006). Lebih lanjut

dikemukakan bahwa kelahiran anak yang banyak disertai banyaknya anak yang hidup

pada waktu disapih menunjukkan beberapa hal sebagai berikut; menandakan ovulasi

yang tinggi dan kematian embrio rendah, air susu induk babi dapat berfungsi dengan
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baik dan kedua pernyataan ini menunjukkan kemampuan induk dalam mengasuh

anak.

2.5.4 Tingkat Kematian Anak Babi

Kemampuan hidup anak babi merupakan parameter yang penting dalam

perkembangan produktivitas. Salah satu keuntungan yang didapat dari heterosis

adalah meningkatnya kemampuan hidup. Tingginya kemampuan hidup dalam

populasi ditunjukan dengan rendahnya laju kematian. Kematian sesudah kelahiran

pada babi banyak mempengaruhi keuntungan suatu peternakan dan laju peningkatan

genetik yang mungkin melalui pengaruhnya pada seleksi. Hal ini terjadi pada

beberapa hari setelah lahir dan dapat disebabkan karena berbagai faktor genetik,

lingkungan dan interaksi keduanya diantaranya adalah bobot lahir, jumlah anak

perkelahiran, keunggulan anak-anaknya dan kemampuan induk. Pakan pada akhir

masa kebuntingan, pengalaman induk dan keadaan sosial sekitar tempat kelahiran

mungkin mempengaruhi kecepatan pembentukan dan kekuatan hubungan atau ikatan

induk dengan anaknya (Tomaszewka, Mastika, Djojonegoro, Gardiner dan Wiradarya,

1993). Alfonso (2005) melaporkan daya hidup anak babi sampai sapih pada babi

nyata dipengaruhi oleh paritas induk, litter size, jenis kelamin dan bobot lahir. Dimana

bobot lahir kurang dari 1 kg mortalitasnya sebesar 42 persen, 1 sampai 1,5 kg sebesar

13 persen dan lebih dari 1,5 kg sebesar 7 persen. Ada pengaruh yang signifikan bobot

lahir dengan tingkat kematian anak babi. Kematian akan menurun jika bobot lahir anak

meningkat. Selain faktor diatas produksi susu induk, predator, penyakit dan

lingkungan juga mempengaruhi tingkat kematian anak

babi.
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