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BAB IV
MATERI DAN METODE PENELITIAN

4.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan dan

pengukuran langsung pada ternak babi dengan menggunakan data primer

perusahaan.

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di peternakan babi PT. Fajar Semesta Indah di

Singkawang Kalimantan Baratpada bulan Januari - Maret 2017

4.1Materi Penelitian

Materi yang digunakan adalah data hasil pencatatan (recording) dari bangsa

babi Yorkshire, dan Duroc serta persilangannya di Kandang PT Fajar Semesta Indah

dari tahun 2012 – 2016 yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian (ekor)
Babi Pejantan Induk Keturunan

Bobot Lahir
Keturunan

Bobot Sapih
Yorkshire 11 21 197 166
Duroc 14 32 264 228
Yorkshire x Duroc 8 17 168 138
Duroc x Yorkshire 9 28 275 243

4.4 Variabel

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sifat produksi meliputi litter

size, anak babi mati lahir (mortalitas lahir), bobot lahir, bobot sapih dan mortalitas anak

babi prasapih.
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4.5 Analisis Data

4.5.1 Sifat Produksi

Data sifat produksi babi yang diperoleh kemudian dihitung rata-rata dan

simpangan bakunya. Untuk mengetahui pengaruh bangsa babi digunakan analisis

ragam dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah (one way lay out)

menggunakan program GenStat 12.2. Apabila hasil tersebut menunjukkan

perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata TerkeciL (BNT). Adapun model

matematik adalah(Steeldan Torrie, 1995) :Y = μ + τ + EY = observasi

μ = rata-rata (sifat produksi)

τ = efek perlakuan ke i (bangsa)E = random error percobaan

4.5.2 Koreksi Data

Data yang diperoleh sebelum dilakukan perhitungan heritabilitas dilakukan

pengkoreksian data sesuai prosedur dari Hardjosubroto (1994).Adapun rumus untuk

koreksi data adalah sebagai berikut ini :

1. Bobot lahir

FKJKBL = Rata-rata bobot lahir jantan
Rata-rata bobot lahir betina

KBL = BLFKJKBL

Dimana :
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FKJKBL =  Faktor koreksi jenis kelamin bobot lahir

KBL = bobot lahir terkoreksi ke ternak jantan (kg)

BL = bobot lahir (kg)

2. Bobot Sapih

FKJKBS = Rata-rata bobot sapih jantan
Rata-rata bobot sapih betina

28BS = BL BSFKJK

Dimana :

BS28 = bobot sapih terkoreksi ke umur 28 hari (kg)

BS = bobot sapih (kg)

BL = bobot lahir (kg)

FKJKBS =  Faktor koreksi jenis kelamin bobot sapih

4.5.3 Estimasi nilai heritabilitas (h2) litter size

Estimasi  nilai heritabilitas litter size dilakukan dengan metode analisis saudara

tiri sebapak (Hardjosubroto, 1994) dengan rancangan pola searah ( one way layout )

adapun model stastistik sebagai berikut:

Yik=μ+α1+ eik

Keterangan:

Yik = pengamatan pada keturunan ke-i

µ = rerata populasi

α1 = pengaruh pejantan
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eik = pengaruh deviasi lingkungan dan genetik yang terkait pada individu dalam

kelompok pejantan

Analisis keragaman untuk estimasi heritabilitas tersebut ditampilkan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Analisis keragaman untuk estimasi heritabilitas dengan metode korelasi
saudara tiri sebapak (one way lay out)

Sumber
Keragaman

Derajat
bebas

Jumlah
Kuadrat

Kuadrat
Tengah

Komponen
Keragaman

Pejantan (s) s-1 JKs KTs σω
2 + k σs

2

Keturunan dalam pejantan (ω) n.-s JKω KTω σω
2

Total n. – 1 JKT

Nilai h2 dihitung dari persamaan:

h2=
4 σs

2

σs
2+ σω

2

Standar error estimasi nilai heritabilitas menggunakan persamaan

SE h2 = 4
2(n.-1)(1-t)2[1+(k1-1)t]2

k1
2(n-s)(s-1)

Keterangan:

s = jumlah pejantan

ω = keturunan dalam pejantan

n = total jumlah anak

ni = jumlah anak pada pejantan ke-i

n. = jumlah individu

σs
2 = komponen keragaman pejantan

σω
2 = komponen keragaman keturunan dalam pejantan

k = estimasi nilai tengah ni
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4.5.3 Estimasi Nilai Heritabilitas (h2) Bobot Lahir dan Bobot Sapih

Perhitungan pendugaan komponen ragam bobot lahir dan bobot sapih babi

dengan metode hubungan saudara kandung dan tiri. Rancangan yang dipakai adalah

menggunakan analisis pola tersarang (nested) (Becker, 1993). Model statistiknya

adalah sebagai berikut:

ijkijiijk eY  

Keterangan :

ijkY = data dari anak ke k dari induk ke j dengan pejantan ke i

 = rata-rata

i = pengaruh dari pejantan ke i

ij = pengaruh induk ke j dengan pejantan ke i

ijke = penyimpangan pengaruh lingkungan dan genetik yang tidak terkontrol

Pendugaan koefisien komponen ragam, analisis ragam, pendugaan komponen

ragam dan pendugaan nilai heritabilitas adalah sebagai berikut :

Koefisien Komponen Ragam :

k1 =
sd

ni

nij

n
i j




 2

k2 =
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k3 =
1
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ni
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Tabel 4. Analisis keragaman untuk estimasi heritabilitas dengan metode korelasi
saudara kandung dan saudara tiri

Sumber
Keragaman

Derajat
bebas

Jumlah
Kuadrat

Kuadrat
Tengah

Komponen
Keragaman

Antar pejantan s-1 JKs KTs 2
3

2
2

2
SDw kk  

Antar Induk dalam Pejantan d-s JKd KTd 2
1

2
Dw k  

Antar Anak dalam Induk n-d JKw KTw 2
w

Keterangan:

SK =  sumber keragaman

db =  derajat bebas

JK = jumlah kuadrat

KT =  kuadrat tengah

KTH =  kuadrat tengah harapan

s =  sire (pejantan)

d =  dam (induk)

n =  anak

JKs =  jumlah kuadrat antar pejatan

JKd =  jumlah kuadrat antar induk dalam pejantan

JKw =  jumlah kuadrat antar anak dalam induk

KTs =  kuadrat tengah antar pejantan

KTd =  kuadrat tengah antar induk dalam pejantan

KTw =  kuadrat tengah antar anak dalam induk
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2
W =  komponen ragam antar anak dalam induk

2
D =  komponen ragam antar induk dalam pejantan

2
S =  komponen ragam antar pejantan

321 // kkk =  koefisien komponen ragam

Komponen  Ragam :

2
W = KTw

2
D =

1k

KTdKTw 

2
S =

3k

KTsKTd 

Pendugaan nilai heritabilitas (h²) :

h² = 222

24

WDS

S





4.6 Batasan Istilah

Heritabilitas (h²) adalah angka pewarisan, proporsi variansi genetik terhadap variansi

fenotip, yang menggambarkan berapa proporsi variansi fenotip yang

dapat diwariskan kepada anaknya

Total Litter Size Saat Lahir (ekor) terdiri dari litter size lahir hidup dan mati. Litter size

lahir hidup dan mati diketahui dengan cara menghitung jumlah anak babi

yang lahir hidup dan lahir sudah mati dari setiap ekor induk babi yang

beranak.
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Bobot Lahir Anak Babi (kg) adalah bobot anak babi saat dilahirkan. Bobot lahir anak

babi per litter dan per ekor diketahui dengan menimbang seluruh anak

babi yang lahir hidup dari setiap induk (bobot lahir per litter) kemudian

dibagi dengan jumlah anak lahir hidup per induk per kelahiran (bobot lahir

per ekor).

Bobot Sapih Anak Babi adalah bobot anak babi saat disapih. Bobot sapih anak babi

per litter (kg/litter) dan per ekor (kg/ekor) diperoleh dengan melakukan

penimbangan semua anak babi dari seperindukan (kg/litter) segera

setelah penyapihan kemudian dibagi jumlah anak per induk per kelahiran

(kg/ekor).

Mortalitas Anak Babi Prasapih (ekor) merupakan kematian anak babi dari lahir sampai

umur sapih (%)


