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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Bobot Lahir

Bobot lahir mempunyai arti penting, karena berkorelasi dengan

lajupertumbuhan, ukuran dewasa dan mortalitas. Menurut Warwick dkk (1995) bobot

lahir memang tidak mempunyai nilai ekonomis yangpenting akan tetapi bobot lahir

dapat dijadikan kriteria untuk seleksi dini karenaada hubungan antara bobot lahir

dengan bobot sapih.Dari hasil penelitian menunjukkan litter size, bobot lahir, bobot

sapih umur 28 hari anak babi dan kematian anak babi dari bangsa Yorkshire, Duroc

serta persilangannya, disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penampilan Anak Babi dari bangsaYorkshire, Duroc serta persilangan
Yorkshire x Duroc serta Duroc x Yorkshire

Babi Litter Size
(ekor)

Bobot lahir
(kg)

Bobot sapih
(kg)

Mortalitas
(ekor)

Yorkshire 9,38±2,87 1,24±0,25
(197 ekor)

6,73±0,71b

(166 ekor)
31 (15,74 %)

Duroc 8,41±3,26 1,23±0,26
(264 ekor)

6,54±1,07a

(228 ekor)
36 (13,64 %)

Yorkshire x Duroc 9,88±3,04 1,26±0,36
(168 ekor)

6,84±0,78bc

(138 ekor)
30 (17,85 %)

Duroc x Yorkshire 9,48±2,63 1,28±0,26
(275 ekor)

6,91±0,86c

(243 ekor)
32 (11,64 %)

Keterangan. Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01).

Hasil analisis statistik (Lampiran 2) menunjukkan bahwa bobot lahir tidak

berbeda antar bangsa (P>0,05).  Rataan bobot lahir anak babipada bangsa babi

Yorkshire, Duroc, persilangan Yorkshire dan Duroc serta persilangan

DurocdanYorkshire masing masing sebesar 1,24±0,25 kg;1,23±0,26kg;1,26±0,36 kg

dan 1,28±0,26 kg. Walupun secara statistik tidak berbeda antar bangsa tetapi terdapat
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kecenderungan bobot lahir meningkat dengan dilakukan persilangan. Perbedaanini

disebabkan karena perbedaan bangsa babi. Akdag et al (2009) menyatakan

bobotlahir dipengaruhi oleh bangsa babi yang dipelihara pada bangsa babi

Yorkshirememiliki rataan bobot lahir 1,32±0,01 kg, Duroc 1,34±0,01 kg dan

persilanganYorkshire dengan Duroc 1,37±0,02 kg.

Rataan bobot lahir di lokasi penelitian ini lebih rendah dari penelitianPardosi

(2004), pada babi Duroc x Duroc memiliki bobot lahir 1,553 kg, babi Yorkshire x

Yorkshire 1,461 kg dan Yorkshire x Duroc 1,533 kg. Perbedaantersebut menunjukan

bobot lahir dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya genetik, litter size, jenis

kelamin, pakan dan manajemen pemeliharaan. Perbedaan bobot lahir dipengaruhi

beberapa faktor diantaranya genetik dan lingkungan (jenis kelamin pedet, lama

kebuntingan, umur induk dan bobot induk serta pakan). Zhiquan,Shuliang and

Chungyong (1998) melaporkan perbedaan bobot lahir dapatdisebabkan karena

bangsa ternak yang digunakan berbeda sehingga mempengaruhi ukuran tubuh dan

tingkat pertumbuhannya. Kawecka, et al (2013) menyatakan litter size berpengaruh

terhadap bobot lahir dan tingkat kematian anakbabi. Semakin tinggi litter size maka

semakin rendah pula bobot lahir anak babisehingga angka kematian juga akan

meningkat.
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Tabel 6. Penampilan Anak Babi dari bangsa Yorkshire, Duroc serta persilangan
Yorkshire x Duroc serta Duroc x Yorkshire berdasarkan Jenis Kelamin

Bobot lahir (kg) Bobot sapih (kg)
Babi Jantan Betina Jantan Betina
Yorkshire 1,27±0,26

(100 ekor)
1,21±0,23
(97 ekor)

6,72±0,75
(77 ekor)

6,74±0,67
(87 ekor)

Duroc 1,25±0,28
(148 ekor)

1,20±0,22
(111 ekor)

6,63±1,09
(124 ekor)

6,47±1,04
(99 ekor)

Yorkshire x Duroc 1,31±0,38
(74 ekor)

1,21±0,35
(95 ekor)

6,96±0,84
(61 ekor)

6,74±0,72
(74 ekor)

Duroc x Yorkshire 1,29±0,26
(133 ekor)

1,27±0,25
(142 ekor)

6,87±0,91
(118 ekor)

6,94±0,82
(126 ekor)

Secara umum bobot lahir jantan anak jantan lebih besar daripada betina

walupun secara analisis statistik tidak ada perbedaan bobot badan anak jantan

dengan anak betina (Tabel 6). Hal ini disebabkan adanya hormon androgen yang

dimiliki anak jantan akanmenyebabkan adanya retensi nitrogen lebih banyak

dibandingkan dengan anakbetina, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang

lebih besar. Oleh karenaitu, fetus jantan akan memiliki pertumbuhan pralahir lebih

besar sehingga memiliki bobot lahir lebih besar pula dibandingkan dengan anak betina

(Ihsan,1990).

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rataan bobot lahir babipersilangan

Yorkshire dengan Duroc maupun Duroc dengan Yorkshire memiliki bobot lahir

tertinggi. Inidikarenakan adanya efek heterosis akibat adanya persilangan. Hal ini

sesuaipendapat Hardjosubroto (1994) bahwa tujuan dari persilangan

adalahmenggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat

dalamdua bangsa ternak kedalam satu bangsa silangan. Menurut Maylinda (2010)

dapatmeningkatkan heterosigositas atau hybrid vigor. Salamena (2003) menyatakan

keuntungan yang diperoleh dari persilangan adalah heterosis yang memungkinkan

diperolehnya rataan produksi yang lebih baik dari tetuanya seperti pada bobot lahir,

produksi susu induk, laju pertumbuhan, bobot sapih, dan bobot potong, memperbaiki
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salah satu sifat yang kurang baik dari salah satu bangsa,meningkatkan daya hidup

dengan diperolehnya daya adaptasi yang lebih baik dantahan penyakit, menurunkan

mortalitas terutama pada periode pra-sapih dengan bobot lahir dan produksi susu

yang lebih tinggi, meningkatkan daya reproduksi seperti pencapaian dewasa kelamin

dan dewasa tubuh yang lebih cepat dan menghilangkan atau mengurangi sifat lethal.

Sedangkan pada babi Yorkshire memiliki bobot lahir terendah sebesar 1,26±0,33 kg.

Hal ini dapat disebabkankarena litters size babi Yorkshire yang tinggi sebesar

9,65±2,27 ekor sehinggaakan mempengaruhi bobot lahir. Dimana semakin tinggi litter

size makan bobot lahir anak akan semakin turun (Vallet, et al, 2009)

5.2 Bobot Sapih

Bobot sapih adalah bobot saat anak tersebut mulai dipisahkan dari induknya.

Penyapihan pada penelitian ini dilakukan pada anak babi umur 28 hari. Hasil

penelitian (Tabel 5) menunjukan rataan bobot sapih umur 28 hari anak babi dari

bangsa Yorkshire, Duroc serta persilangannya. Hasil analisis statistic menunjukkan

bangsa berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot sapih anak babi. Bobot

sapi tertinggi pada babi persilangan Duroc x Yorkshire serta babi persilangan

Yorkshire x Duroc masing-masing sebesar 6,91±0,86 kg dan 6,84±0,78 kg.Tingginya

bobot sapih kedua bangsa babi ini disebabkan karena adanya persilangan sehingga

menyebabkan terjadikan kenaikan bobot sapih babi hasil persilangan. Hasil ini sesuai

hasil penelitian Aritonang dan Silalahi (2001) yang menyatakan galur babi murni

dengan galur persilangan diperoleh perbedaan bobot sapih. Galur babi murni

menampilkan bobot sapih yang nyata (P<0,05) lebih kecil dibandingkan dengan galur

persilangan.



35

Hasil rataan bobot sapih dari empat bangsa babi lebih rendah dibandingkan

penelitian Barhorst (1998) dimana bangsa babi Yorkshire memiliki bobot sapih

7,42±0,09 kg, Duroc 7,55±0,09 kg dan persilangan Yorkshire dengan Duroc7,89±0,15

kg tetapi lebih beratatau hampir sama dibandingkan dengan penelitian Barreas, et al

(2009) pada babi Yorkshire memiliki bobot sapih 6,47 kg, Duroc 6,52 kg dan

persilangan Yorkshire dengan Duroc 6,80 kg. Perbedaan bobot sapih ini sangat

dipengaruhi bangsa, jumlah anak perkelahiran, bobotlahir dan pertumbuhan anak babi

setelah lahir. Pertumbuhan setelah lahir sangatdipengaruhi oleh produksi susu induk

(Thompson, et al, 2004). Apabila produksisusu induk sangat terbatas maka

pertumbuhan anak-anaknya akan mengalami kelambatan (Hakim, 2011). Selain itu

bobot sapih juga dipengaruhi oleh faktor genetik, litter size, kemampuan induk

membesarkan anaknya serta pengelolaan selama masa pra-sapih.

Pada babi persilangan Duroc x Yorkshire memiliki rataan bobot sapihtertinggi

yaitu 6,91±0,86 kg walaupun ketika lahir rataan bobot lahir tiap bangsa hampir sama.

Hal ini menunjukkan pertumbuhan babi persilangan Yorkshire dengan Duroc dan

sebaliknya lebih baik dari bangsa babi murni Yorkshire dan Duroc. Hal ini disebabkan

karena ternak-ternak yang tidak memiliki hubungan keluarga apabila disilangkan akan

menghasilkan keturunan dengan penampilan yang lebih baik dari rata-rata

penampilan tetuanya untuk sifat-sifat tertentu seperti litter size, bobot lahir dan bobot

sapih. Heterosis adalah kejadian dalam suatu persilangan yang performans hasil

silangan lebih baik dari rata-rata performas kedua bangsa tetuanya. Penyebab

terjadinya heterosis adalah ekspresi gen-gen non additive yang dapat menyebabkan

dominan, over dominan dan epistasis (Hakim, 1999).

5.3 Litter Size
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Litter size pada babi merupakan salah satu sifat yang dapat digunakansebagai

pedoman seleksi dan juga sebagai parameter penting dalam peningkatan

produktivitas. Akan tetapi seiring meningkatnya litter size maka akan menurunkan

pula bobot lahir anak babi sehingga akan meningkatkan tingkat kematian anak babi

pra sapih (Johnson and Nugent, 2004).

Pada hasil penelitian (Tabel 5) diperoleh rataan litter size pada babi Yorkshire

sebesar 9,38±2,87 ekor; Duroc sebesar 8,41±3,26 ekor; persilangan Yorkshire

dengan Duroc sebesar 9,88±3,04 ekor serta persilangan Duroc dengan Yorkshire

dengan sebesar 9,48±2,63 ekor. Hasil analisis satistisk perkawinan antar bangsa tidak

meberikan pengaruh (P>0,05) terhadap litter size babi. Rataan litter size ini lebihtinggi

dari penelitian Johnson and Nugent (2006), pada babi Yorkshire memilikilitter size

sebesar 8,44±2,82 ekor dan babi Duroc 7,99±2,29 ekor. Tetapi lebih rendah dari

penelitian Kongsted, Magnussen, Hermansen and Andersen (2008) pada babi

persilangan Yorkshire dan Duroc sebesar 12±2,9 ekor. Einarsson et al. (2008) dan

Prunier et al. (1997) yang menyatakan bahwa suhu lingkungan yang tinggi dapat

menurunkan litter size karena dapat mengurangi implantasi dan mengganggu

perkembangan embrio babi dan dapat menyebabkan nafsu makan menurun,

penurunan produksi susu, peningkatan mobilisasi proses tubuh untuk mengurangi

produksi panas yang dapat menyebabkan penurunan jumlah anak yang disapih. Litter

size dan jumlah anak disapih yang lebih tinggi di PT Fajar Indah Semesta Singkawang

kemungkinan juga disebabkan oleh manajemen pemeliharaan yang baik, Nienaber

dan Hahn (2007) menyatakan bahwa manajemen pemeliharaan yang baik

memengaruhi litter size dan daya tahan anak babi sehingga meningkatkan jumlah

anak yang disapih. Knecht et al. (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan

suhu dan lama waktu pencahayaan dalam musim yang berbeda akan memengaruhi
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kesuburan ternak yang nantinya berpengaruh pada litter size. Musim tidak

berpengaruh terhadap litter size, mortalitas, maupun jumlah anak yang disapih

kemungkinan disebabkan faktor adaptasi induk babi yang baik terhadap perubahan

lingkungan yang ekstrim (Wysokinska dan Kondracki, 2013) dan juga kemampuan

induk dalam mengasuh anak babi (Gobai et al. 2013).

Parakkasi (2006) menyatakan, bahwa ternak babi merupakan ternak yang cepat

berkembangbiak karena menghasilkan litter size yang tinggi. Seekor induk babi dapat

menghasilkan litter size sebanyak 6-15 ekor anak babi (Aritonang dan Silalahi, 2001).

Hasil penelitian ini berbeda dengan laporan Kantanamalakul et al. (2007) yang

melaporkan bahwa bangsa ternak babi yang berbeda memengaruhi litter size dan

jumlah anak yang hidup. Rataan litter size dan jumlah anak yang disapih dari masing-

masing bangsa yang dihasilkan dalam penelitian ini berada pada kisaran yang sama

dengan laporan Aritonang dan Silalahi (2001) yang menyatakan bahwa rerata jumlah

anak babi yang lahir per induk adalah 8.4 ekor

Perbedaan litter size babi ditentukan oleh tiga faktor yaitu: jumlah sel telur yang

dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi dan kondisi selama masakebuntingan.

Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur induk, bobot badaninduk, pejantan,

lingkungan dan genetik (Vallet et al, 2009), sedangkan menurutPardosi (2004)

menyatakan bahwa paritas dan bangsa berpengaruh terhadap bobotlahir babi

dipengaruhi oleh paritas dan bangsa babi. Liiter size akan semakin meningkat seiiring

meningkatnya jumlah paritas akan tetapi akan menurun pada paritas ke 7 karena

semakin meningkatnya umur induk. Sistem perkawinan berpengaruh nyata terhadap

anak lahir yang hidup, namun tidak berpengaruh nyata terhadap umur penyapihan,

anak yang disapih, mortalitas anak babi selama menyusu dan persentase litter size

sapih. Paritas berpengaruh nyata terhadap umur penyapihan, namun tidak
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berpengaruh nyata terhadap anak seperindukan yang lahir hidup, disapih, mortalitas

anak babi selama menyusu dan persentase litter size sapih. Interaksi antara sistem

pengawinan danparitas berpengaruh nyata terhadap anak seperindukan yang lahir

hidup dandisapih. Perkawinan alami pada paritas kedua paling optimal menghasilkan

litter size (Herawati, 2006).

5.4 Kematian Anak Babi

Kemampuan hidup anak babi merupakan parameter yang penting

dalamperkembangan produktivitas. Salah satu keuntungan yang didapat dari

heterosisadalah meningkatnya kemampuan hidup. Tingginya kemampuan hidup

dalam satupopulasi ditunjukkan dengan rendahnya laju kematian. Laju kematian anak

prasapih di lokasi penelitian (Tabel 5) secara berturut turut yaitupada babi

persilanganYorkshire dan Duroc sebesar 17,85 persen; Yorkshire sebesar 15,74

persen; Duroc 13,64 persen serta persilangan Duroc dan Yorkshire sebesar 11,64

persen.

Dari hasil penelitian menunjukkan babi persilangan persilanganDuroc dan

Yorkshirememiliki persentase kematian anak paling rendah. Hal ini sesuai pendapat

Maylinda (2010), bahwa silang luar (outbreeding) dapat meningkatkan heterosigositas

yang berpengaruh terhadap meningkatnya daya hidup (viabilitas), fertilitas dan

produksi, sementara itu Salamena (2003) keuntungan yang diperoleh dari persilangan

adalah heterosis yang memungkinkan diperolehnya rataan produksi yang lebih baik

dari tetuanya memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik darisalah satu bangsa,

meningkatkan daya hidup dengan diperolehnya daya adaptasi yang lebih baik dan

tahan penyakit, menurunkan mortalitas terutama pada periode pra-sapih dengan

bobot lahir yang lebih tinggi. Sedangkan pada babi persilanganYorkshire dan Duroc
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memiliki persentase kematian tertinggi yaitu 17,85 persen kemudian diikuti

babiYorkshire sebesar 15,74 persen.

Rataan mortalitas anak babi hasil penelitian pada bangsa Yorkshire dan Duroc

ini lebih rendah dari hasil penelitian Aritonang dan Silalahi (2001) yang melaporkan

kisaran angka kematian anak babi adalah 11.6% hingga 30.6%. Penyebab kematian

pada minggu pertama hampir seluruhnya disebabkan akibat tertindih oleh induk yang

terjadi selama tiga hari pertama. Tidak adanya pengaruh bangsa terhadap litter size,

mortalitas maupun jumlah anak yang disapih pada penelitian ini kemungkinan

disebabkan oleh manajemen reproduksi ternak babi yang baik dan relatif sama

sehingga menghasilkan performa reproduksi yang sama pula (Thompson et al.

1990).Alfonso (2005) melaporkan daya hidup anak babi sampai sapih pada babi nyata

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

5.5 Heritabilitas (h2)

Pendugaan analisis genetik seperti heritabilitas sifat produksi penting dalam

merancang sebuah tujuan program pemuliaan yang tepat dan memaksimalkan

perbaikan genetik (Gunawan dan Jakaria, 2011). Hasil estimasi nilai heritabilitas bobot

lahir dan bobot sapih pada babi Yorkshire, Duroc, persilangan Yorkshire dan Duroc

serta persilangan Durocdan Yorkshire menggunakan data saudara kandung tiri

sedangkan untuk pendugaan heritabilitas litter size menggunakan analisis saudara tiri

dimana hasil pendugaan heritabilitas disajikan pada Tabel 7. Estimasi nilai heritabilitas
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dihitung berdasarkan data pertumbuhan pada Lampiran 4. Data pertumbuhan seperti

bobot lahir dan bobot sapihtelah dikoreksi ke dalam jenis kelamin. Bobot sapih ternak

dikoreksi ke dalam bobot sapih umur 28 hari.

Tabel 7. Nilai Heritabilitas Performans Produksi Babi dari bangsa Yorkshire,
Duroc, persilangan Yorkshire x Duroc danDuroc x Yorkshire

Babi Litter Size Bobot lahir Bobot sapih
Yorkshire 0,12±0,97 0,15±0,19 0,45±0,43
Duroc 0,14±0,71 0,24±0,17 0,32±0,15
Yorkshire x Duroc 0,17±1,07 0,19±0,32 0,39±0,50
Duroc x Yorkshire 0,09±0,68 0,18±0,15 0,25±0,13

Estimasi sifat produksi babi dilakukan dengan menggunakan data tahun2012

sampai 2016. Estimasi heritabilitas litter size, bobot lahir dan bobot sapih babi dari

bangsa Yorkshire, Duroc serta persilangan Yorkshire x Duroc dan Duroc x

Yorkshiredisajikan pada Tabel 7. Nilai heritabilitas litter size babi dari bangsa

Yorkshire (0,12±0,97) Duroc (0,14±0,71); Yorkshire x Duroc (0,17±1,07) serta Duroc

x Yorkshire(0,09±0,68) pada penelitian ini termasuk dalam kategori rendah sampai

sedang. Perhitungan estimasi nilai heritabilitas litter size pada bangsa Yorkshire,

Duroc serta persilangan Yorkshire x Duroc dan Duroc x Yorkshireterdapat pada

Lampiran 4. Nilai heritabilitas litter sizeini lebih tinggi dari laporkan Holm et al. (2004)

yang memiliki nilai 0.10±0.01. Schneider et al. (2015) melaporkan nilai

heritabilitaslitter size babi Duroc sebesar 0.09±0.05 dan Hannenberg (2001)

melaporkan pada babi Landrace sebesar 0.09±0009. Nilai heritabilitas pada litter size

yang berbeda nilainya antar bangsa babi kemungkinan disebabkan perbedaan dalam

struktur data yang dikumpulkan dan jumlah kelahiran. Oh et al. (2006) dan Hamman

et al. (2001) mengemukakan perbedaan nilai heritabilitas antara paritas pertama dan

paritas setelahnya di mana menghasilkan heritabilitas yang lebih tinggi untuk paritas
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pertama dibandingkan paritas setelahnya. Zhu et al. (2008) melaporkan bahwa

heritabilitas litter size yang erat bergantung pada sifat-sifat beberapa komponen

reproduksi seperti keberhasilan perkawinan, panjang laktasi, interval kawin sapih dan

angka kematian anak babi. Goyache dan Guiterez (2001) juga menjelaskan

heritabilitas rendah kemungkinan disebabkan karena jumlah data yang digunakan,

adanya pengaruh lingkungan yang besar, adanya terhadap pengaruh tetap serta

kurangnya pertimbangan memasukkan pengaruh lain. Mijatovic et al. (2009)

menyatakan pengaruh lingkungan (pertambahan bobot badan harian induk)

memengaruhi litter size.

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapih babi

dari bangsa Yorkshire (0,15±0,19 dan 0,45±0,43); Duroc (0,24±0,17 dan 0,32±0,15);

Yorkshire x Duroc (0,19±0,32 dan 0,39±0,50) serta Duroc x Yorkshire(0,18±0,15 dan

0,25±0,13). Nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapih hasil penelitian ini lebih tinggi

dari hasil penelitian National Swine Registry (2015) pada babi sebesar 0,30 pada

bobot lahir dan 0,17 pada bobot sapih; Paura et al (2014) bobot sapih pada babi

Yorkshire 0,23±0,028, Dufrasne et al (2010) pada babi Pietrain memiliki heritabilitas

bobot lahir dan sapih masing-masing sebesar 0,25±0,07 dan 0,42±0,008 sedangkan

Tian et al (2015) melaporkan nilai heritabilitas bobot lahir dan sapih pada babi Large

White sebesar 0,11±0,01 dan 0,10±0,02. Perhitungan estimasi nilai heritabilitas bobot

lahir dan bobot sapih pada bangsa Yorkshire, Duroc serta persilangan Yorkshire x

Duroc dan Duroc x Yorkshire terdapat pada Lampiran 6 dan 7.

Perbedaan estimasi heritabilitas heritabilitas litter size, bobot lahir dan bobot

sapih dengan penelitian yang lainnya disebabkan karena perbedaan populasi yang

mempunyai lingkungan yang heterogen. Selain itu, perbedaan metode analisis juga

dapat menyebabkan perbedaan keakuratan (Kinghorn, 1992). Heritabilitas bukan
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suatu konstanta tetapi hanya berlaku pada populasi tertentu, waktu tertentu dan

metode perhitungan tertentu (Falconer dan Mackay, 1996). Keragaman lingkungan,

metode analisis dan jumlah sampel yang digunakan dan heritabilitas berubah menurut

jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, waktu, dan daerah (Warwick et al., 1995; Putra

et al., 2014). Beberapa lingkungan dapat menyebabkan ekspresi perbedaan genetik

yang lebih besar yang memperbesar keragaman genetik dan heritabilitas (Warwick et

al., 1995). Waktu perhitungan dan populasi yang berbeda, akan menyebabkan

perbedaan nilai heritabilitas yang diperoleh karena terjadi perubahan komposisi ternak

dan ragam genetik yang terdapat di dalam populasi (Hardjosubroto, 1994).

Nilai heritabilitas tergantung pada besarnya komponen-komponen ragam yang

menyusunnya, apabila ada perubahan pada komponen ragam yang menyusunnya,

maka akan mempengaruhi nilai heritabilitas, karena heritabilitas adalah bagian dari

keragaman total dari suatu sifat yang disebabkan oleh pengaruh genetik (Lasley,

1987). Meningkatnya heritabilitas dapat disebabkan turunnya ragam lingkungan atau

meningkatnya ragam genetik, sebaliknya bila ragam lingkungan meningkat atau

ragam genetik menurun maka heritabilitas akan turun. Perbedaan ragam genetik dan

lingkungan pada setiap periode waktu, tempat atau populasi sapi akan menghasilkan

hasil estimasi nilai heritabilitas yang berbeda. Oleh karena itu nilai heritabilitas suatu

sifat tertentu pada suatu populasi merupakan karakter spesifik dari populasi tersebut

(Kurnianto, 2009). Pengaruh ragam genetik dan lingkungan untuk pendugaan nilai

heritabilitas sifat kuantitatif berbeda satu sama lain, perbedaan pengaruh ini diduga

karena sebaran data yang tidak sama sehingga mempengaruhi terhadap sebaran nilai

heritabilitas.

Pada aplikasinya di lapang dengan nilai heritabilitas sedang sampai tinggi

menunjukkan program seleksi akan lebih efektif digunakan dalam program pemuliaan
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karena respon yang dihasilkan lebih besar. Menurut Hakim (1999), apabila suatu sifat

mempunyai heritabilitas tinggi atau sedang maka perbaikan mutu genetik dengan cara

seleksi akan lebih efektif dan memberikan respon yang besar, sedangkan untuk sifat

yang nilai heritabilitasnya rendah, maka program persilangan dengan diikuti seleksi

akan lebih tepat dan memberikan respon yang besar. Seleksi pada suatu sifat akan

lebih efisien jika sifat tersebut memiliki nilai heritabilitas yang tinggi.  Seleksi pada babi

jika didasarkan pada nilai heritabilitas tinggi dapat dilakukan pada heritabilitas bobot

sapih begitu pula jika didasarkan pada galat bakunya dapat dilakukan pada umur

tersebut. Hal ini dikarenakan semakin kecil galat baku heritabilitas suatu sifat tertentu

maka akan semakin akurat nilai heritabilitasnya. Selain itu, bobot sapih merupakan

kriteria seleksi yang baik. Bobot sapih sangat penting dalam melakukan seleksi karena

dapat memberikan gambaran kemampuan produksi induk, sifat keibuan (maternal

ability) sertamerupakan petunjuk yang baik untuk mengetahui potensi genetik

pertumbuhan anak babi.

Heritabilitas yang tinggi akan menghasilkan respon seleksi yang tinggi. Untuk

menentukan seleksi suatu sifat dapat dilihat dari nilai heritabilitasnya dan galat

bakunya.  Heritabilitas merupakan nilai ukuran populasi, bukan merupakan suatu nilai

yang berhubungan dengan ternak secara individu. Nilai heritabilitas bervariasi pada

setiap populasi maupun bangsa yang berbeda serta bukan merupakan suatu nilai

yang tetap. Heritabilitas yang tinggi akan menunjukkan lebih eratnya korelasi antara

nilai fenotip dan nilai pemuliaan suatu sifat. Jika nilai heritabilitas tinggi maka nilai

pemuliaan dugaan akan lebih akurat. Nilai heritabilitas termasuk katagori rendah

apabila nilainya antara 0 - 0,1 (0 - 10%); kategori sedang apabila lebih besar atau

sama dengan 0,1 – 0,3 (10 – 30 %); sedangkan katagori tinggi apabila lebih besar dari

0,3 % (30%) (Maylinda, 2010). Perbedaan estimasi heritabilitas sifat kuantitatif pada
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Babi disebabkan karena perbedaan populasi yang mempunyai lingkungan yang

heterogen sehingga mengurangi nilai heritabilitas dan frekuensi gen yang yang juga

berbeda (Kinghorn, 1992), disamping itu perbedaan metode analisis sehingga

menyebabkan perbedaan keakuratan. Pengaruh metode analisis akan menyangkut

ragam genetik yang turut dianalisis, sedangkan ragam lingkungan dialamai oleh

individu selama hidupnya atau sampai individu tersebut diamati. Nilai heritabilitas

tergantung pada besarnya komponen-komponen ragam yang menyusunnya, apabila

ada perubahan pada komponen ragam yang menyusunnya, apabila ada perubahan

komponen ragam maka akan mempengaruhi nilai heritabilitas (Lasley, 1978) karena

heritabilitas adalah bagian dari keragaman total dari suatu sifat yang disebabkan oleh

pengaruh genetik. Meningkatnya heritabilitas dapat disebabkan turunnya ragam

lingkungan atau meningkatnya ragam genetik, sebaliknya bila ragam lingkungan

meningkat atau ragam genetik menurun maka heritabilitas akan turun.

Tingginya nilai heritabilitas bobot sapih pada penelitian ini disebabkan karena

pengaruh genetik aditif terhadap keragaman sifat tersebut lebih tinggi dibandingkan

dengan pengaruh non aditif dan lingkungan. Kondisi lingkungan dan manajemen

pemeliharaan di tempat penelitian (Singkawang) diperkirakan sudah sesuai dengan

status fisiologisnya sehingga kondisi lingkungannya juga diduga relatif seragam. Oleh

karena itu dapat diduga bahwa performan ternak pada saat lahir dan sapih sebagian

besar disebabkan oleh pengaruh gen aditif, sehingga seleksi terhadap sifat tersebut

khususnya untuk bobot sapih akan meningkatkan performan pada generasi

selanjutnya (Hardjosubroto, 1994).

Bila dilihat galat bakunya dari (Tabel 6), ternyata heritabilitas bobot lahir dan

bobot sapih lebih kecil dari dugaan nilai heritabilitasnya. Ini berarti heritabilitas bobot

lahir dan bobot sapihyang dihasilkan masih dapat dijadikan petunjuk dan
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pertimbangan dalam program seleksi di PT Fajar Indah Semesta Singkawang. Selain

itu juga, nilai standar eror (SE) yang diperoleh dalam penelitian ini lebih rendah dari

nilai heritabilitasnya, hal ini dapat menunjukkan tingginya keterandalan nilai

heritabilitas tersebut. Besarnya nilai SE tersebut dapat dipengaruhi oleh keragaman

lingkungan yang berbeda pada masing-masing sifat dan perbedaan jumlah data

karena masing-masing sifat memiliki variasi jumlah keturunan yang berbeda (Warwick

et al, 1990).Nilai standar eror (SE) pada hasil perhitungan heritabilitas litter sizelebih

besar daripada nilai heritabilitasnya sendiri. Tingginya nilai salah baku atau SE

tersebut menyebabkan keterandalan nilai heritabilitas yang diperoleh menjadi lebih

rendah. Tingginya nilai SE pada estimasi nilai heritabilitas ini dapat disebabkan karena

jumlah data yang sedikit dan jumlah anak yang terlalu bervariasi dari setiap pejantan.

Jumlah data yang sedikit menyebabkan variasi yang cukup besar dan tidak menyebar

normal (Falconer dan Mackay, 1996).

Seleksi pada babi lebih banyak dititik bobotkan pada bobot badan umur tertentu,

kecepatan pertumbuhan dan ukuran tubuh pada umur tertentu yang secara ekonomis

menguntungkan. Bobot badan yang sering digunakan sebagai kriteria seleksi adalah

bobot sapih dan bobot setahun (Hardjosubroto, 1994). Prinsip seleksi adalah memilih

ternak unggul secara genetik untuk dijadikan tetua pada generasi mendatang. Pada

program pemuliaan ternak, seleksi yang dilaksanakan secara konvensional akan

membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama pada ternak besar seperti sapi

potong. Nilai heritabilitas pada satu sifat tidak tetap. Faktor-faktor yang memengaruhi

nilai heritabilitas di antaranya dari data yang diambil pada periode waktu yang

berbeda, nilai heritabilitas suatu sifat antara satu bangsa dengan bangsa lain dapat

berbeda meskipun dari wilayah dan jumlah yang sama, metode yang digunakan dalam

pendugaan, jumlah dan asal data yang berbeda (Kurnianto 2009). Nilai sifat dengan
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heritabilitas rendah diperbaiki melalui persilangan, sedangkan seleksi dilakukan untuk

sifat-sifat yang dimaksud yang heritabilitasnya sedang (Sihombing, 2006).


