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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 
 

Ternak lokal atau asli Indonesia seperti kambing merupakan kekayaan 

negeri yang cukup penting kedudukannya, baik dilihat dari hasil produknya 

sebagai sumber protein hewani yang bagus maupun sebagai sumber pendapatan 

bagi masyarakat. Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang memiliki 

prospek pengembangan yang cukup baik dalam menyuplai kebutuhan tersebut 

(Mahmilia dan Andi, 2004), khususnya untuk kebutuhan daging, susu dan sumber 

protein hewani lainnya (Rusfidra, 2007). 

 Beberapa jenis kambing lokal di Indonesia, diantaranya kambing Kacang 

dan kambing Peranakan Etawah. Produktivitas kambing menentukan pendapatan 

usaha ternak yang akan dicapai dan hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya jumlah anak per kelahiran (litter size), kemampuan hidup anak pra 

sapih, selang beranak dan bobot badan (Land dan Robinson, 1985). Namun dalam 

perkembangannya, ternak kambing lokal tidak selalu menunjukkan produktivitas 

yang bagus dan mungkin hal tersebut disebabkan oleh mutu genetik yang rendah. 

Apabila tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan mengalami penurunan 

kualitas ternak dan akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan.   

Berdasarkan dari pernyataan tersebut maka perlu adanya peningkatan 

produktivitas kambing lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

mutu genetik kambing lokal adalah menyilangkannya dengan kambing impor. 

Salah satu kambing impor yang dapat disilangkan dengan kambing lokal adalah 

kambing Boer murni (purebreed). Menurut Hardjosubroto (1994), perkawinan 
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silang atau perkawinan antar bangsa atau crossbreeding adalah perkawinan ternak 

dari bangsa yang berbeda. Tujuan perkawinan silang adalah menggabungkan dua 

sifat atau lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke 

dalam bangsa silangan.  

Kambing Boer yang dikenal sebagai penghasil daging unggul ini, 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang cepat, daya adaptasi yang tinggi pada 

berbagai kondisi lingkungan, kualitas daging yang bagus dan sifat reproduksi 

yang baik (Van Niekerk dan Casey, 1988).  

Keuntungan utama dari persilangan kambing lokal dengan kambing Boer 

adalah pemanfaatan hybrid vigour atau heterosis, dimana persilangan tersebut 

akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari tetuanya. Selain itu, juga dapat 

meningkatkan produktivitas ternak antara lain dapat menghasilkan litter size, 

bobot lahir dan bobot sapih yang optimal. Dalam penyusunan program pemuliaan 

ini diperlukan nilai korelasi genetik yang digunakan untuk mengevaluasi 

kemajuan genetik dari hasil persilangan.  

Informasi nilai korelasi genetik yang diperoleh dari litter size, bobot lahir 

dan bobot sapih diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur program seleksi 

sehingga program pemuliaan akan terlaksana dengan terarah. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka dilakukan penelitian estimasi korelasi genetik litter 

size, bobot lahir dan bobot sapih pada kambing hasil persilangan (F1) pejantan 

Boer murni (purebreed) dengan kambing lokal.  
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1.2 Rumusan Masalah 
 
Persilangan kambing Boer dengan kambing lokal khususnya kambing 

Peranakan Etawah saat ini sudah mulai diminati oleh masyarakat karena 

keturunannya (F1) dapat meningkatkan produktivitas ternak. Untuk meningkatkan 

produktivitas kambing lokal, perlu adanya gen baru yang dapat memperbaiki mutu 

genetik. Namun dalam aplikasinya, informasi data parameter genetik kambing 

persilangan tersebut masih sedikit sekali sehingga perlu dilakukan penelitian ini 

untuk memperoleh informasi data tersebut.   

Variabel yang diamati dari penelitian ini antara lain jumlah anak per 

kelahiran (litter size), bobot lahir dan bobot sapih umur 90 hari. Salah satu 

parameter genetik yang dihitung adalah korelasi genetik yang merupakan tolok 

ukur potensi genetik suatu individu atau kelompok dari ternak.  

  

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi korelasi genetik pada jumlah 

anak per kelahiran (litter size), bobot lahir dan bobot sapih umur 90 hari dari 

keturunan pertama (F1) hasil persilangan antara pejantan Boer murni dengan 

kambing betina Peranakan Etawah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah diperoleh data-data yang dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan program 

seleksi sehingga dapat meningkatkan mutu genetik pada kambing Peranakan 

Etawah.  
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1.5 Kerangka Pikir 
 

Kambing lokal di Indonesia yang populer sampai saat ini adalah kambing 

Peranakan Etawah, dimana tergolong tipe dwiguna yang banyak diternak dan 

sebagai penghasil daging dan susu (Sarwono, 2002). Bobot lahir rata-rata anak 

dari kambing lokal adalah 2,8 kg dengan jumlah anak sekelahiran (litter size) 

antara 1-3 (Davendra dan Lory, 1994). Sementara itu, kambing Boer merupakan 

jenis kambing pedaging unggul, bobot lahirnya mencapai 3,4 – 3,7 kg. Rata-rata 

tipe kelahirannya berkisar 50% kembar dua dan 10-15% kembar 3 (Taufik, 2001). 

Keturunan pertama (F1) dari hasil perkawinan tersebut akan menghasilkan 50% 

genetik kambing Boer dan diperoleh keturunan yang lebih baik dari tetuanya atau 

terjadi efek heterosis (Simmonds, 2001)  

Mutu genetik ternak dapat dilihat dari performansnya, sedangkan 

performansnya ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Hal tersebut dapat memudahkan dalam pelaksanaan program seleksi 

yang didasarkan pada penampilan individu ternak dengan menggunakan estimasi 

parameter genetik. Salah satu parameter genetik yang digunakan adalah korelasi 

genetik. Skema kerangka pikir disajikan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Kambing Hasil Persilangan (F1) 
- terjadi efek heterosis 
- gabungan sifat dari tetuanya 

 

Data Performans 

Estimasi Parameter Genetik 
- Korelasi Genetik 

Sifat Kuantitatif Sifat Kualitatif 

- Litter Size 
- Bobot Lahir 
- Bobot Sapih 

Warna Rambut 

EVALUASI PERFORMANS 

Kambing Lokal 
(Peranakan Etawah) 

- Tipe dwiguna 
   (penghasil daging dan 

susu) 
 

Kambing Boer Murni 
- Penghasil daging  

      unggul (superior)  
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Performans Kambing Boer 
 
 Kambing Boer dikembangkan di Afrika Selatan dengan tujuan produksi 

daging. Kambing Boer ini disebut kambing superior karena secara intensif 

dikembangkan dengan sistem perkawinan yang selektif sejak lebih dari 50 tahun 

oleh para breeder di Afrika Selatan (Mahmilia dan Andi, 2004). Nama Boer 

diperoleh dari bahasa Jerman yang berarti "petani". Kambing Boer kemungkinan 

berasal dari keturunan kambing bangsa Namaqua Bushmen dan bangsa Bantu. 

Kambing Boer memiliki pertumbuhan cepat dan kualitas karkas yang bagus, hal 

itu yang membuat kambing Boer terkenal di dunia. Kambing Boer memiliki daya 

resisten yang tinggi terhadap penyakit dan mampu beradaptasi dengan baik pada 

suhu panas dan semi kering (Wikipedia, 2006).   

Potensi yang dimiliki oleh kambing Boer adalah produksi daging yang 

tinggi dengan kualitas karkas yang baik. Produksi daging dapat menjadi 

keuntungan besar jika dipelihara dengan baik dan kambing ini menghasilkan 2 

atau 3 anak per kelahiran. Pada daerah subtropik, pertumbuhan kambing Boer 

murni bisa mencapai 176-200 gr/hari (Van Niekerk dan Casey, 1988).  

 Menurut Davedra dan Burns (1994), ciri-ciri kambing Boer antara lain 

kepala dan leher berwarna coklat dan badan serta kaki berwarna putih dan kulit 

berpigmen pada tubuh yang terpapar sebagai pelindung terhadap sengatan 

matahari, tanduk menonjol dengan baik, telinga lebar dan menggantung, bulu 

penutup tubuhnya pendek sampai sedang dan tubuhnya mempunyai konformasi 
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daging yang baik karena memiliki tulang rusuk, panjang badan dan perototan 

yang baik.  

  
2.2 Performans Kambing Lokal 
 
 Kambing Peranakan Etawah merupakan jenis kambing hasil persilangan 

antara kambing Kacang (lokal) dan kambing Etawah (impor). Kambing ini 

tergolong tipe dwiguna yang banyak dipelihara untuk menghasilkan daging dan 

susu (Sarwono, 2002).  

Kambing Kacang memiliki tubuh kecil, kepala ringan, telinga pendek dan 

tegak lurus mengarah ke depan, ukuran statistik vital tubuh rendah. Kambing ini 

juga memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar serta 

reproduksinya yang cukup tinggi pula. Kambing Etawah memiliki bobot badan 

dan ukuran tubuh lebih besar daripada kambing Kacang. Bentuk tubuh kambing 

Peranakan Etawah merupakan sifat-sifat yang dimiliki antara kambing Kacang 

dan Etawah (Sumoprastowo, 1988). Data pertumbuhan kambing Peranakan 

Etawah dan kambing Kacang dapat dilihat pada Tabel 1 (Sarwono, 2002) 

Tabel 1. Data Pertumbuhan Kambing Peranakan Etawah dan Kacang 

No Uraian Kambing PE Kambing Kacang 
1. Berat Dewasa 23,6 kg 14,8 kg 
2. Rata-rata Berat Lahir 3,3 kg 1,2 kg 
3. Rata-rata PBB/hari 71 gr 43 gr 
4. Rata-rata umur 2 bulan 7 kg 3,8 kg 

 
Bangsa kambing lokal sekarang ini tidak bisa dipilah dengan batas yang 

tegas, ternak asli dengan karakteristik yang jelas seperti misalnya kambing 

Kacang mulai sulit untuk didapat di lapang. Umumnya bangsa kambing di Jawa 

Timur merupakan hasil persilangan antara kambing impor dan kambing lokal 

dimana ciri-ciri kambing impornya sudah banyak menurun pada hasil silangnya, 
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sedangkan ciri-ciri kambing Kacang belum jelas terlihat pada hasil silangannya. 

(Subandriyoa, 1993).  

 
2.3 Cross Breeding 
 
 Perkawinan ternak-ternak dari bangsa yang berbeda disebut dengan cross 

breding (perkawinan silang) (Warwick, dkk, 1995). Secara umum hasil 

persilangan antara kambing lokal dengan kambing Boer akan menghasilkan 

karakteristik morfologi yang lebih baik. Dengan begitu, maka persilangan 

merupakan salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak 

lokal dengan ternak lain yang dianggap memiliki keunggulan tertentu (Mahmilia 

dan Andi, 2004). Tujuan persilangan kambing Boer adalah untuk menurunkan 

karakteristik fenotip yang unggul dari 1 bangsa kepada keturunannya, keunggulan 

yang dimiliki tersebut dapat dilihat dengan jelas pada karakter fenotip keturunan 

hasil persilangan (Barry dan Godke, 1997). 

 Menurut Hardjosubroto (1994), secara teknis persilangan dilakukan 

dengan maksud 1) penggabungan beberapa sifat yang semula terdapat pada dua 

bangsa yang berbeda, ke dalam satu bangsa silangan, 2) pembentukan bangsa baru, 

3) garding up, 4) pemanfaatan heterosis. Salah satu keuntungan dari persilangan 

adalah hybrid vigour atau heterosis, yaitu jika seekor induk dikawinkan dengan 

pejantan dari bangsa berbeda maka turunan yang diperoleh akan lebih baik dari 

tetuanya seperti bobot lahir, laju pertumbuhan, bobot sapih dan bobot potong 

(Salamena, 2003).  

 Adapun contoh persilangan kambing yang telah dilakukan oleh para 

peneliti antara lain kambing Boer dengan kambing Huai, kambing Malabari 

dengan kambing Saanen, kambing Anglo Nubian dengan kambing Kacang, 
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kambing Fiji dengan kambing Angora, kambing Kacang dengan kambing Etawah, 

dan lain sebagainya (Davendra dan Burn,1994). 

 
2.4 Jumlah Anak sekelahiran (Litter Size) 
 
 Litter Size adalah banyaknya atau jumlah anak per kelahiran dari seekor 

induk. Pada umumnya litter size kambing (jumlah anak yang dilahirkan per induk 

beranak) adalah sebanyak 2 ekor, walaupun terdapat sedikit prosentase induk 

dengan jumlah anak lahir 4 atau 5 ekor. Prolifikasi pada kambing disamping 

dipengaruhi oleh bangsa dan faktor genetik lainnya juga dipengaruhi oleh umur 

induk waktu beranak (Subandriyoa, 1993). 

Litter Size dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur induk, bobot 

badan, tipe kelahiran, pengaruh pejantan, musim dan tingkat nutrisi (Land dan 

Robinson, 1985). Pada kondisi normal, prosentase kelahiran mencapai 95% 

dimana sekitar 7-15% dari kambing betina dapat melahirkan 3 anak dan lebih dari 

50% dapat melahirkan 2 anak (Barry dan Godke, 1997). 

Tipe kelahiran kembar lebih menguntungkan daripada kelahiran tunggal, 

meskipun bobot lahir per ekor anak kembar lebih rendah (Lasley, 1978).                   

Pada Tabel 2 disajikan contoh data litter size dan rasio kelahirannya yang diambil 

dari pustaka.   

Tabel 2. Contoh nilai jumlah anak sekelahiran pada kambing : 
  

Jenis Kambing Litter 
Size Rasio Kelahiran Pustaka 

Boer  4 (7:65:26:2 %) Van Niekerk dan Casey 
(1988) 

Kambing di Ghana 4 (32,1:55,9:13,1:1,3 %) Davendra dan Burn 
(1994) 
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Toelihere (1981) menyatakan bahwa litter size seekor induk kambing 

ditentukan oleh tiga faktor yaitu : 

1. Jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi (angka ovulasi) 

2. Fertilitas dan keadaan selama kebuntingan 

3. Kematian embrio 

 
2.5 Bobot Lahir dan Bobot Sapih umur 90 hari 

 
 Bobot lahir pada kambing hasil persilangan lokal (Kacang) dengan Boer 

sebesar 2,34 ± 0,110 kg, sedangkan persilangan kambing Peranakan Etawah 

dengan Boer bobotnya mencapai 1,85 ± 0,153 kg. Perbedaan ini diperkirakan 

karena perbedaan pejantan Boer yang digunakan sebagai pemacek yang 

mempunyai sifat genetik lebih unggul (Eliezer, dkk, 2004).  

 Menurut Maylinda dan Udo (1993) untuk melihat ada tidaknya heterosis, 

tidak selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kedua tetuanya tetapi juga 

dibandingkan dengan performans dari salah satu tetuanya, sehingga itu 

menandakan heterosis yang diperoleh kecil. Misalnya, bobot lahir kambing 

persilangan lebih tinggi dari rata-rata bobot lahir kambing lokal dan berada dalam 

kisaran bobot lahir kambing Boer murni (pure breed).  

 Menurut Lindsay (1982), anak kambing yang dilahirkan dengan tipe 

kelahiran tunggal memiliki bobot lahir yang lebih besar, hal ini disebabkan zat 

makanan yang diperoleh fetus dari induk yang memiliki anak tunggal lebih 

banyak dibandingkan anak kembar. 

 Bobot sapih adalah bobot saat anak tersebut mulai dipisahkan dari 

induknya pada umur yang paling muda. Rataan bobot sapih kambing Boer pada 

umur 3 bulan adalah 19,4 kg/ekor (Kostaman dan Sutama, 2005). Davendra dan 
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Burn (1994), menyampaikan bahwa bobot sapih juga berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan. Dan menurut Hardjosubroto (1994), berat sapih merupakan 

indikator dari kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan anak 

untuk mendapatkan susu dan mengalami pertumbuhan.    

 
2.6 Korelasi Genetik 

  
Hubungan antara dua ubahan secara statistik dapat dinyatakan secara 

korelasi dan regresi. Dalam pemuliaan ternak, hubungan korelatif ini dapat 

dibedakan atas : (Hardjosubroto, 1994) 

a. korelasi fenotip (rP) 

b. korelasi genetik (rG) 

c. korelasi lingkungan (rE) 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah  

   
( )( ) ( )( )22

cov

ysxs

s
Gr

σσ
=   (Hardjosubroto, 1994) 

Keterangan,    rG  : korelasi genetik 

            covs : komponen peragam antar pejantan 

           ( )
2

xsσ  : komponen ragam antar pejantan pada sifat 1 (x)                                                                                                                                                                                                                     

           ( )
2

ysσ  : komponen ragam antar pejantan pada sifat 2 (y) 

Korelasi diantara sifat-sifat merupakan akibat dari pengaruh lingkungan 

atau dapat diakibatkan oleh pengaruh genetik. Korelasi ini dapat positif apabila 

satu sifat meningkat dan sifat yang lain juga meningkat. Sebaliknya, korelasi juga 

dapat negatif. Dalam suatu populasi, korelasi genetik terjadi bila satu gen 

mengekspresikan dua sifat atau lebih. Hal ini dikenal sebagai pleiotropi. Gen–gen 

dengan pengaruh ganda dikatakan pleiotropik (Warwick, dkk, 1995). Maylinda 
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dan Udo (1993) menambahkan bahwa korelasi genetik dapat terjadi akibat linkage 

group yaitu kelompok gen yang terletak pada satu kromosom, dimana dalam suatu 

populasi perkawinan antar ternak yang sudah diatur (tidak kawin acak).  

Korelasi genetik dapat bersifat positif jika seleksi dapat memperbaiki sifat 

yang terseleksi dan sifat lain yang berkorelasi dengan sifat yang diseleksi. Makin 

tinggi nilai korelasi maka makin erat hubungan antara kedua sifat tersebut (Pane, 

1993). Nilai korelasi genetik menurut Dalton (1981) adalah sebagai berikut : 

Nilai -1,0 sampai -0,6 = negatif tinggi 

Nilai -0,5 sampai -0,4  = negatif sedang 

Nilai -0,3 sampai -0,2 = negatif rendah 

Nilai -0,1 sampai +0,1 = dapat diabaikan (0) 

Nilai +0,2 sampai +0,3  = positif rendah 

Nilai +0,4 sampai +0,5  = positif sedang 

Nilai +0,6 sampai +1,0 = positif tinggi  
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BAB III 
 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 
  Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang, Blitar, TulungAgung 

dan Kediri. Waktu dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2007. 

 
3.2 Materi Penelitian 
 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan jumlah anak 

per kelahiran (litter size), bobot lahir dan bobot sapih umur 90 hari pada kambing 

hasil persilangan (F1) pejantan Boer murni dengan betina lokal. Hasil keturunan 

dari 4 galur pejantan (Tarzan, Klein Diamond, Kovin dan Tyson) adalah sebanyak 

76 ekor, sedangkan untuk jumlah betina lokal (kambing Peranakan Etawah) 

sebanyak 41 ekor. Satuan ukuran yang dipakai adalah Kilogram (kg). Peralatan 

yang digunakan dalam pengambilan data ini, antara lain : 

• Timbangan digital merk nagata untuk menimbang bobot badan, 

dengan kapasitas timbang sebesar 60 Kg. 

• Kain timbangan  
 
3.3 Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan pengamatan 

langsung di lapang. Penentuan sample menggunakan purposive sample. Menurut 

Arikunto (2002), metode purposive sample merupakan pengambilan data yang 

didasarkan atas karakteristik tertentu. Sample yang diambil dalam penelitian ini 

adalah kambing keturunan pertama (F1) hasil persilangan pejantan Boer murni 
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dengan kambing lokal yang telah mencapai umur sapih dan mempunyai data 

bobot lahir. 

Pengambilan data untuk bobot lahir dilihat berdasarkan catatan kelahiran 

dari inseminator. Sedangkan data bobot sapih diperoleh dengan menimbang 

langsung ternak yang mulai disapih. Adapun data bobot sapih yang melebihi umur 

90 hari, sehingga untuk mengurangi keragaman data harus dikoreksi ke dalam 

umur 90 hari. Rumus yang adalah sebagai berikut : (Hardjosubroto, 1994)   

BS90 hr = ��
�

�
��
�

�
+ 90

ditimbangsaat umur 
BL-ditimbangsaat  BS

BL x   

 Keterangan,  BS90 hr : Bobot sapih umur 90 hari 

           BL        : bobot lahir 

           BS        : bobot sapih 

Pendugaan nilai korelasi genetik selain menggunakan data asli saat 

penelitian juga menggunakan data terkoreksi. Rumus faktor koreksi berdasarkan 

jenis kelamin (FKJK) menurut Lasley (1978) adalah sebagai berikut : 

FKJKBL = 
BetinaLahir Bobot  rata-Rata
JantanLahir Bobot  rata-Rata

   

FKJKBS = 
BetinaSapih Bobot  rata-Rata
JantanSapih Bobot  rata-Rata

 

Penentuan faktor koreksi berdasarkan tipe kelahiran, dihitung dari perbandingan 

langsung antar individu (Warwick, dkk, 1995). Dimana, setiap rata-rata tipe 

kelahiran 2, 3 dan 4 dibandingkan dengan rata-rata tipe kelahiran 1.  

Keterangan perhitungan koreksi tipe kelahiran disajikan pada lampiran 5 dan 8 

Bobot lahir dikoreksi menggunakan faktor koreksi jenis kelamin dan tipe 

kelahiran. Rumus bobot lahir terkoreksi adalah : (Warwick, dkk, 1995). 
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 BLT = BL x  FKJK  x  FKTK  

Bobot sapih dikoreksi menggunakan umur 90 hari, faktor koreksi jenis kelamin 

dan tipe kelahiran. Rumus bobot sapih terkoreksi adalah : (Warwick, dkk, 1995). 

 BST = BS90 hari  x  FKJK  x  FKTK 

Keterangan, BLT : bobot lahir terkoreksi  

   BST : bobot sapih terkoreksi 

          FKJK     : faktor koreksi jenis kelamin 

          FKTK    : faktor koreksi tipe kelahiran 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

-  Litter size 

   -  Bobot lahir 

        -  Bobot sapih umur 90 hari 

3.5 Analisis Data 

 
1. Analisis data untuk litter size, menggunakan transformasi akar kuadrat 

�
�
��

�
� + 2

1Y . Menurut Robert dan James (1991), transformasi akar kuadrat 

dipakai apabila data mengandung angka yang kurang dari 10 atau bahkan 

nilai pengamatan nol. Tujuan penerapan tranformasi akar kuadrat adalah 

untuk menghasilkan data yang nisbi bebas terhadap reratanya serta 

memenuhi asumsi-asumsi analisa ragam lainnya. 

2. Data yang diperoleh dianalisa dengan ANOVA (Analisis of Varians). 

Menurut Becker (1975), pendugaan nilai korelasi genetik menggunakan 
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model analisis ragam pola tersarang (Nested Unequal per Subclasses). 

Model statistiknya adalah : 

Yijk = ijkiji e+++ βαµ  

 Dimana, Yijk : data dari anak ke k dari induk ke j dengan pejantan ke i 

     µ    : nilai tengah / rerata 

    iα  : pengaruh pejantan ke i 

     ijβ  : pengaruh induk ke j dengan pejantan ke i 

  ijke : penyimpangan pengaruh lingkungan dan genetik yang       

tidak terkontrol 

 
3. Data litter size, bobot lahir dan bobot sapih kemudian dianalisa berdasarkan  

analisis saudara kandung dan tiri. Tabel analisis ragam dapat dilihat pada 

Tabel 3.   

Tabel 3. Tabel analisa ragam  

Sumber Ragam db JK KT Komponen KT 
Antar Pejantan S-1 JKs KTs 2

s 3
2
d 2

2
w kk σσσ ++  

Antar Induk dalam Pejantan D-S JKd KTd 2
d 1

2
w k σσ +  

Antar Anak dalam Induk n-D JKw KTw 2
wσ  

        (Hardjosubroto, 1994) 

Keterangan : 

S : jumlah pejantan             

D : jumlah induk         

n : jumlah anak 

k  : koefisien komponen ragam    

JKs : jumlah kuadrat antar pejantan  

JKd : jumlah kudarat antar induk dalam pejantan 

JKw : jumlah kuadrat antar anak dalam induk 

KTs : kuadrat tengah antar pejantan 
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KTd : kuadrat tengah antar induk dalam pejantan 

KTw : kuadrat tengah antar anak dalam induk 
2
sσ       : ragam antar pejantan  

2
dσ       : ragam antar induk dalam pejantan 

      2
wσ       : ragam antar anak dalam induk 

  

4. Perhitungan nilai korelasi genetik menggunakan analisis peragam 

berdasarkan analisis saudara kandung dan tiri. Tabel analisa peragam 

dapat dilihat pada Tabel 4.   

Tabel 4. Tabel analisa peragam  

Sumber Peragam db JHK RHK Komponen RHK 
Antar Pejantan S-1 JHKs RHKs 2

s 3
2
d 2

2
w kk σσσ ++  

Antar Induk dalam Pejantan D-S JHKd RHKd 2
d 1

2
w k σσ +  

Antar Anak dalam Induk n-D JHKw RHKw 2
wσ  

        (Hardjosubroto, 1994) 

Keterangan : 

S : jumlah pejantan             

D : jumlah induk         

n : jumlah anak 

k : koefisien komponen ragam    

JHKs : jumlah hasil kuadrat antar pejantan  

JHKd : jumlah hasil kudarat antar induk dalam pejantan 

JHKw : jumlah hasil kuadrat antar anak dalam induk 

RHKs : rataan hasil kuadrat antar pejantan  

RHKd : rataan hasil kuadrat antar induk dalam pejantan 

RHKw : rataan hasil kuadrat antar anak dalam induk 
2
sσ       : ragam antar pejantan  

2
dσ       : ragam antar induk dalam pejantan 

      2
wσ       : ragam antar anak dalam induk 
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5. Estimasi parameter genetik 

          Estimasi nilai korelasi genetik (rg), dihitung dengan rumus : 

  
( )( ) ( )( )22

cov

ysxs

s
Gr

σσ
=  (Hardjosubroto, 1994)  

dimana,   rG  : korelasi genetik 

   covs : komponen peragam antar pejantan 

   ( )
2

xsσ  : komponen ragam antar pejantan pada sifat 1 (x) 

   ( )
2

ysσ  : komponen ragam antar pejantan pada sifat 2 (y) 

6. Pendugaan nilai heterosis 

   % H = 
tetua

tetuasilangan

P

PP −
x 100%      (Hardjosubroto, 1994)  

dimana,  % H      : koefisien heterosis 

    Psilangan : rata-rata performans F1 silangan  

    Ptetua     : rata-rata performans tetua 
 
 
3.6 Batasan Istilah 
 
      1.   Boer Murni (Pure Breed) 

Merupakan kambing dari perkawinan Boer dengan Boer dari pedigri yang 

unggul yang sudah mempunyai standart dan sertifikasi dari ’Boer Goat 

Breeder’s Association of Australia LTD’ (dapat dilihat pada lampiran 19).  

2.   Kambing Lokal 

Kambing asli yang berasal dari Indonesia. Jenis kambing lokal adalah 

kambing Kacang dan kambing Peranakan Etawah. 

3.   Cross Breeding 

Perkawinan ternak tidak berkerabat dari dua bangsa yang berbeda 
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4.   Litter Size (Jumlah anak sekelahiran) 

Banyaknya anak yang dilahirkan oleh seekor induk dalam satu kelahiran, 

dihitung baik yang hidup maupun yang mati. 

5.  Bobot Lahir 

Bobot saat anak tersebut dilahirkan dari induknya, dimana anak ditimbang 

pada 1-2 hari setelah lahir. 

6.   Bobot Sapih 

Bobot saat anak tersebut mulai dipisahkan dari induknya pada umur              

90 hari. 

7.   Korelasi Genetik 

Hubungan antara dua sifat yang diakibatkan oleh adanya pengaruh genetik 

aditif atau nilai pemuliaan antara kedua sifat.   
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1 Deskripsi Sifat Kualitatif F1 Kambing Hasil Persilangan Kambing 
      Pejantan Boer dengan Lokal 
 

Warna rambut pada F1 hasil persilangan kambing Boer murni dengan 

kambing lokal, merupakan komponen yang juga cukup penting untuk menilai 

seberapa besar kontribusi warna rambut tetua berpengaruh terhadap anaknya. 

Pada Tabel 5 disajikan persentase distribusi warna rambut F1 hasil persilangan 

kambing pejantan Boer murni dengan induk lokal 

Tabel 5. Distribusi warna rambut F1 hasil persilangan pejantan Boer murni dan 
induk lokal 

       

Warna Rambut F1 Jumlah F1 
(ekor) 

Persentase 
(%) 

Putih  4 5,3 
Putih ada hitamnya 1 1,3 
Kepala coklat, tubuh putih 15 19,7 
Kepala dan punggung coklat, tubuh putih 2 2,6 
Kepala, kaki, ekor coklat, tubuh putih 1 1,3 
Coklat 19 25 
Coklat muda 8 10,5 
Coklat ada putihnya 4 5,3 
Coklat, garis punggung hitam 8 10,5 
Coklat, garis punggung hitam, perut putih 1 1,3 
Coklat, perut melingkar putih (kendit) 1 1,3 
Coklat ada hitamnya 2 2,6 
Coklat, punggung dan kaki hitam 2 2,6 
Kepala putih, tubuh coklat 3 3,9 
Kepala putih, tubuh coklat muda 2 2,6 
Hitam  3 3,9 

 
Kambing Boer dapat dikenali dengan mudah dan tubuhnya yang lebar, 

panjang, dalam, berbulu putih, berkaki pendek, berhidung cembung, bertelinga 

panjang menggantung, berkepala warna coklat kemerahan atau coklat muda 

hingga coklat tua. Beberapa kambing Boer memiliki garis putih ke bawah di 
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wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang melindungi dirinya dari sengatan sinar 

matahari langsung dan kambing ini mempunyai tingkah laku suka berjemur di 

siang hari (Ted dan Linda, 2005). Sedangkan warna rambut kambing lokal antara 

lain hitam, coklat, putih atau kombinasi dari ketiganya (Edey, 1983). 

Menurut Warwick, dkk (1995), kebanyakan sifat kualitatif tidak banyak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perbedaan lingkungan dimana ternak tersebut 

dipelihara akan mengakibatkan mengkilap atau kusamnya bulu, sehingga hal 

tersebut dapat dilihat bahwa yang berubah bukan warna dasarnya. Dalam 

penelitian ini warna rambut F1 merupakan perpaduan dari kedua tetuanya dan 

yang menyerupai warna pejantan (kepala coklat, tubuh putih) masih belum 

mendominasi warna F1. Menurut Simmonds (2001), keturunan pertama (F1) dari 

hasil persilangan menghasilkan 50% genetik kambing Boer.  

 
4.2 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter Size) 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rataan 

dan simpangan baku dari jumlah anak sekelahiran kambing hasil persilangan (F1) 

pejantan Boer dengan kambing lokal dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Nilai persentase, rata-rata dan simpangan baku litter size berdasarkan        
masing-masing galur pejantan 

 

Pejantan 
Jumlah 
Induk 
(ekor) 

Tipe 
Kelahiran 

Jumlah F1 
(ekor) 

Persentase 
F1 

(%) 
x  ± sb 

1 6 Singles  
Triplets  
Quadruplets 

3 
4 
4 

27,3 
36,4 
36,4 

1,83 ± 0,81 

Sub total   11   
2 12 Singles  

Twins  
Triplets 

4 
10 
9 

17,4 
43,5 
39,1 

1,92 ± 0,81 

Sub total   23   
3 11 Singles  

Twins  
Triplets  

4 
12 
3 

21,1 
63,2 
15,8 

1,72 ± 0,77 

Sub total   19   
4 12 Singles  

Twins  
1 

22 
4,4 

95,6 1,92 ± 0,79 

Sub total   23   
Total  41  76   

 
 

Jumlah litter size pada Tabel 6 menunjukkan bahwa persilangan antara 

betina lokal dengan pejantan kambing Boer yang berbeda galur berpotensi untuk 

menghasilkan litter size lebih dari satu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwono 

(2002) bahwa keunggulan kambing lokal yaitu mempunyai sifat yang sangat 

prolifik dan mempunyai selang kelahiran yang pendek, sedangkan pada kambing 

Boer selalu mempunyai tipe kelahiran lebih dari satu yaitu kembar dua (twins) dan 

kembar tiga (triplets). Pada Tabel 7 disajikan rata-rata dan simpangan baku litter 

size pada kambing persilangan pejantan Boer dengan kambing lokal. 
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Tabel 7. Rata-rata dan simpangan baku litter size pada kambing persilangan 
              pejantan Boer dengan kambing lokal 

 
Total 

Pejantan 
(ekor) 

Total 
Induk 
(ekor) 

Tipe 
Kelahiran 

Jumlah F1 
(ekor) 

Persentase 
Litter Size 

(%) 
x  ± sb 

4 41 

Singles  
Twins  
Triplets  
Quadruplets  

12 
48 
12 
4 

15,79 
63,16 
15,79 
5,26 

1,85 ± 0,78 

Total    76   
 

Persentase litter size kambing persilangan pejantan Boer dengan kambing 

lokal untuk singles, twins, triplets dan quadruplets secara berturut-turut pada 

penelitian ini adalah 15,8 : 63,2 : 15,8 : 5,3%. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada persilangan ini, sebagian besar induk melahirkan anak 

kembar 2 atau twins. Menurut Van Niekerk dan Casey (1988), rasio tipe kelahiran 

kambing Boer untuk kelahiran singles, twins, triplets, dan quadruplets sebesar      

7 : 65 : 26 : 2%. Sedangkan menurut Sodiq, et al (2002), rasio tipe kelahiran 

kambing Peranakan Etawah untuk kelahiran singles, twins, triplets sebesar          

40,8 : 55,7 : 3,5%.  

Rata-rata dan simpangan baku litter size menunjukkan nilai 1,85 ± 0,78. 

Menurut hasil penelitian Rachmawati (2006) litter size pada kambing hasil 

persilangan antara kambing lokal dan kambing Boer yaitu 1,54. Nilai tersebut 

lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian, perbedaan ini diduga 

karena pejantan Boer yang dikawinkan dengan betina lokal memiliki genetik yang 

lebih unggul, selain itu jumlah data yang diambil saat penelitian lebih banyak 

daripada pustaka. Menurut Land dan Robinson (1985), Litter size dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya umur induk, bobot badan, tipe kelahiran, 

pengaruh pejantan, musim pada tahun tersebut dan tingkat nutrisi. Selain itu, 
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kualitas semen dari pejantan juga menjadi pertimbangan penting untuk 

mendapatkan litter size tinggi. Gatenby (1986) berpendapat bahwa litter size 

untuk single pertumbuhannya lebih cepat daripada litter size untuk twins atau 

triplets. Hal ini bisa terjadi karena zat makanan yang diberikan induk tidak terbagi 

secara merata (anak saling bersaing memperoleh susu), selain itu rendahnya bobot 

lahir untuk anak yang dilahirkan kembar 2, 3 atau 4.  

 
4.3 Bobot Lahir dan Bobot Sapih (umur 90 hari) F1 Kambing Hasil 
      Persilangan Pejantan Boer dengan Betina Lokal 
  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bobot lahir dan bobot sapih F1 

kambing hasil persilangan pejantan Boer murni dengan betina lokal masing-

masing berkisar antara 1,2 - 3,5 kg dan 5,5 – 22,4 kg. Setelah dikoreksi, data 

bobot lahir dan bobot sapih menjadi berkisar antara 2,1 – 3,5 kg dan 6,8 – 23,1 kg. 

Tujuan dari koreksi atau penyesuaian data adalah untuk mengurangi keragaman 

data yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Selain itu, untuk memperkecil 

ragam lingkungan karena variasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap 

komponen litter size, bobot lahir dan bobot sapih, kemudian akan berpengaruh 

terhadap nilai korelasi genetik. Menurut Davendra dan Burn (1994), keragaman 

dalam bobot lahir disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Sedangkan 

penyebab terjadinya keragaman bobot hidup antara lain beda bangsa, jumlah anak 

sekelahiran, makanan, persilangan dan interaksi genotip-fenotip. Rata-rata bobot 

lahir F1 disajikan dalam Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata bobot lahir F1 kambing hasil persilangan pejantan dengan lokal 

Variabel x  ± sb 
 (kg) 

KK (%) 

Bobot Lahir   2,4 ± 0,47 19,6  
Bobot Lahir Terkoreksi  2,8 ± 0,5 17,8 

Bobot Sapih  11,48 ± 3,7 32,2 
Bobot Sapih Terkoreksi 13,72 ± 4,01 29,2 

  
Koefisien keragaman (KK) bobot lahir dan bobot sapih terkoreksi lebih 

kecil daripada yang tidak dikoreksi. Menurut Yitnosumarto (1991), koefisien 

keragaman berguna untuk memberikan gambaran seberapa besar keragaman 

dalam suatu populasi.  

Menurut Sutama (2003), rata-rata bobot lahir dan bobot sapih pada 

persilangan kambing Boer dan Peranakan Etawah adalah 3,86 dan 12,43 kg. Pada 

penelitian ini rata-rata yang diperoleh lebih rendah, hal ini diduga disebabkan oleh 

faktor genetik dan faktor lingkungan dimana tetuanya dipelihara. Menurut 

pendapat Kostaman dan Sutama (2005), faktor genetik merupakan potensi atau 

kemampuan yang dimiliki oleh ternak, sedangkan faktor lingkungan merupakan 

kesempatan yang diperoleh ternak tempatnya berada. Hardjosubroto (1994) 

berpendapat bahwa berat sapih merupakan indikator dari kemampuan induk untuk 

menghasilkan susu dan kemampuan ternak untuk mendapatkan susu serta 

mengalami pertumbuhan. 

 
4.4 Efek Heterosis Litter Size, Bobot Lahir dan Bobot Sapih 
 
 Salah satu tujuan persilangan kambing Boer Murni dengan kambing betina 

Peranakan Etawah adalah memanfaatkan heterosis untuk meningkatkan mutu 

genetik. Menurut Subandriyob (2004), Heterosis atau Hybrid vigor untuk suatu 

sifat adalah keunggulan suatu individu hasil persilangan terhadap rata-rata 
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performans rumpun murni yang digunakan dalam persilangan. Persentase 

heterosis pada litter size, bobot lahir dan bobot sapih yang diperoleh pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Persentase Koefisien Heterosis 
 

No Komponen Koefisien 
Heterosis (%) 

1. 
2. 
3. 

Litter size 
Bobot Lahir 
Bobot Sapih 

6,32 
4,87 
3,94 

  
Pendugaan efek heterosis menggunakan data tetua pejantan Boer dan betina 

Peranakan Etawah dari sumber pustaka.  

Menurut Sodiq, et al (2002), rata-rata litter size kambing Peranakan 

Etawah sebesar 1,56. Sedangkan litter size pada kambing Boer sebesar 1,93 

(Anonymous, 2006). Pada penelitian ini nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 

1,85. Nilai rata-rata litter size hasil persilangan pada penelitian ini lebih tinggi 

daripada nilai litter size pada kambing lokal dan berada dalam kisaran rata-rata 

litter size kambing Boer. Dari rumus tersebut diperoleh hasil sebesar 6,32%. Hal 

ini diduga karena perbedaan rata-rata jumlah anak sekelahiran masing-masing 

tetua yang tidak begitu jauh sehingga tidak berpengaruh banyak terhadap variasi 

jumlah anak sekelahiran.  

Rata-rata persilangan pada bobot lahir dan bobot sapih juga lebih tinggi 

daripada rata-rata kambing lokal dan masih berada dalam kisaran rata-rata 

kambing Boer. Bila rata-rata bobot lahir kambing Boer sebesar 3,5 kg (Lu, 2002) 

dan untuk kambing lokal sebesar 1,85 kg (Eliezer, dkk, 2004). Dari rumus 

diperoleh koefisien heterosis sebesar 4,87%. Hal ini menunjukkan bahwa F1 

tersebut mempunyai keunggulan bobot lahir sebesar 4,87% dari tetuanya. 
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Rata-rata bobot sapih kambing Boer sebesar 16,3 kg (Wiriyasombat,2002) 

dan untuk kambing lokal sebesar 10,1 kg (Subandriyob, 2004). Dari rumus 

tersebut diperoleh koefisien heterosis sebesar 3,94%. Hal ini menunjukkan bahwa 

F1 tersebut mempunyai keunggulan bobot sapih sebesar 3,94% dari kedua  

tetuanya. 

Heterosis pada lingkungan buruk lebih tinggi dibandingkan lingkungan 

yang baik hal ini disebabkan karena potensi genetik yang dibawa oleh rata-rata 

tetuanya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh Warwick, et al (1994) pada 

umumnya, apabila diukur dengan dasar persentase, heterosis lebih besar dalam 

lingkungan yang tertekan dibandingkan dengan lingkungan yang optimal. 

Sedangkan menurut Maylinda dan Udo (1993), besarnya derajat heterosis untuk 

sifat tertentu dari persilangan dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan ini juga 

berhubungan dengan adanya interaksi genotip-lingkungan. Hardjosubroto (1994) 

berpendapat bahwa besarnya heterosis suatu sifat bergantung pada rerata derajat 

dominasi dari semua pasangan gen dan rerata frekuensi gen antar kedua tetuanya 

untuk semua pasangan gen yang ada. Heterosis dalam program persilangan akan 

meningkatkan heterosigositas dan keragaman genetik dalam populasi (Maylinda 

dan Udo, 1993). 

 
4.5 Korelasi Genetik Litter Size, Bobot Lahir dan Bobot Sapih 
 
 Nilai korelasi genetik (rg) antara litter size dengan bobot lahir, litter size 

dengan bobot sapih dan bobot lahir dengan bobot sapih yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini disajikan pada Tabel 10. 

 

 



 28 

Tabel 10. Nilai korelasi genetik dan galat baku   

Komponen rg ± SE 
Litter Size dan Bobot Lahir   – 0,29 ± 0,18 
Litter Size dan Bobot Sapih   + 0,24 ± 0,25 
Bobot Lahir dan Bobot Sapih   + 0,25 ± 0,40 

  

 Berdasarkan analisa tersebut diperoleh hasil bahwa nilai korelasi genetik 

antara litter size dan bobot lahir termasuk dalam kriteria negatif dengan nilai 

rendah yaitu sebesar – 0,29. Nilai  korelasi negatif berarti semakin banyak jumlah 

anak sekelahiran maka bobot lahir akan semakin rendah. Sedangkan nilai korelasi 

rendah berarti jika dilakukan seleksi terhadap litter size maka akan memberikan 

respon peningkatan yang lemah terhadap bobot lahir. Hubungan antara litter size 

dan bobot lahir sebesar 29% dipengaruhi oleh faktor genetik dan 71% dipengaruhi 

lingkungan. Menurut Gall (1981), bobot lahir kambing juga tergantung pada 

jumlah anak sekelahiran (litter size). Anak kambing yang dilahirkan dengan tipe 

kelahiran kembar cenderung mempunyai bobot lahir yang lebih rendah bila 

dibandingkan dengan anak kambing yang dilahirkan dengan tipe kelahiran 

tunggal.  

 Warwick, dkk (1995) berpendapat bahwa korelasi genetik negatif akan 

membatasi kemajuan yang dapat dicapai untuk kedua sifat itu secara bersamaan. 

Menurut Hakima (1983) bahwa nilai korelasi genetik yang negatif tidak dapat 

dipakai sebagai tolok ukur program seleksi. Dijelaskan bahwa jumlah anak 

sekelahiran berpengaruh terhadap bobot lahir. Apabila jumlah anak 

sekelahirannya tunggal maka bobot lahirnya akan tinggi, sedangkan apabila lahir 

kembar 2, 3 atau 4 maka bobot lahirnya akan rendah dan bisa menyebabkan 

mortalitas. Menurut Sutama (2006), kematian pada anak prasapih dapat 

disebabkan oleh rendahnya bobot lahir, sifat keindukan yang kurang baik dan 
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kekurangan produksi susu induk. Dalam penelitian Eliezer, dkk (2004) 

melaporkan bahwa tipe kelahiran (single, twin, triplet) dapat mempengaruhi bobot 

lahir.  

 Nilai korelasi genetik antara litter size dengan bobot sapih sebesar              

+ 0,24, nilai tersebut termasuk dalam kriteria positif dengan nilai rendah. Nilai 

korelasi positif menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang dilahirkan maka 

akan menguntungkan dan akan menghasilkan bobot yang optimal. Sedangkan 

nilai korelasi positif berarti jika dilakukan seleksi litter size maka akan 

memberikan respon yang lemah terhadap bobot sapih. Hubungan korelasi antara 

litter size dengan bobot sapih 24% dipengaruhi oleh genetik dan 76% dipengaruhi 

oleh lingkungan. Menurut Sutama (2006), bobot sapih berhubungan dengan litter 

size. Peningkatan litter size terkait dengan penurunan bobot lahir yang pada 

akhirnya akan menghasilkan bobot sapih yang rendah. Dari penjelasan tersebut, 

korelasi genetik antara litter size dengan bobot sapih seharusnya bernilai negatif.  

 Nilai korelasi antara bobot lahir dengan bobot sapih termasuk dalam 

kriteria positif dengan nilai rendah yaitu sebesar + 0,25. Nilai korelasi positif 

menunjukkan bahwa semakin berat bobot lahir maka bobot sapih akan semakin 

berat pula. Sedangkan nilai korelasi positif rendah berarti jika dilakukan seleksi 

bobot lahir terhadap tetuanya maka akan memberikan respon yang lemah terhadap 

bobot sapih pada turunannya. Hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih 

25% korelasi pada persilangan ini dipengaruhi oleh bobot lahir induk dan 75% 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah anak sekelahiran, jenis kelamin dan 

umur sapih.   
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 Menurut Lasley (1978) nilai positif berarti bahwa sifat pertama 

berpengaruh terhadap sifat yang lain, sedangkan nilai rendah menunjukkan bahwa 

gen yang mempengaruhi kedua sifat tersebut masih sangat sedikit sekali.  

Penelitian pada kambing Jamnapari dan Barbari, bobot hidupnya berkorelasi 

positif tinggi dengan berat lahir yang menunjukkan nilai sebesar 0,7 (Davendra 

dan Burn, 1994). Ditambahkan pula oleh Hakimb (2002), korelasi genetik antara 

bobot lahir dan bobot sapih pada domba ekor gemuk tergolong positif tinggi 

sebesar 0,54. Perbedaan ini disebabkan karena bangsa kambing dan sistem 

pemeliharaan yang digunakan berbeda. Hal ini didukung oleh Kostaman dan 

Sutama (2005) bahwa bobot lahir mempunyai korelasi positif dengan bobot sapih 

dan pertambahan bobot hidup harian. Nilai korelasi genetik yang positif dapat 

dijadikan sebagai pedoman program seleksi. Menurut Warwick, dkk (1995), bila 

terjadi nilai korelasi yang tinggi maka seleksi terhadap sifat pertama pada 

kelompok tetua akan berpengaruh terhadap sifat kedua dari keturunannya. 

Maylinda dan Udo (1993) menambahkan bahwa jika nilai korelasi yang tinggi 

maka seleksi pada satu  sifat sudah cukup memperbaiki keduanya.  

Estimasi korelasi genetik yang berbeda ini terjadi karena perbedaan 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, jumlah data yang sedikit 

dan ragam lingkungan juga mempengaruhi estimasi ini. Menurut Falconer (1981), 

ragam lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kebenaran 

genetik yang diteliti dan pada umumnya ragam lingkungan disebabkan oleh faktor 

nutrisi dan iklim. Besarnya korelasi genetik ada kaitannya dengan frekuensi gen 

sehingga suatu taksiran korelasi genetik hanya dapat diterapkan pada populasi dan 

waktu tertentu (Warwick, dkk, 1995). Sedangkan menurut Becker (1975), metode 
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dalam menghitung koefisien korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil 

yang diperoleh.  

 Galat baku yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dari nilai 

korelasi genetik, sehingga nilai tersebut masih belum mendekati nilai sebenarnya. 

Menurut Maylinda (1984), galat baku berfungsi untuk mengukur sejauh mana 

rata-rata contoh dapat dipercaya sebagai penduga rataan populasi dan ini 

bergantung pada ukuran dari sample dan besarnya keragaman di dalam sample.

 Nilai korelasi genetik antara litter size dan bobot lahir terletak dalam 

kisaran – 0,49 sampai – 0,11, termasuk dalam kriteria negatif dengan nilai rendah 

sampai sedang. Kemudian nilai korelasi genetik antara litter size dan bobot sapih 

terletak dalam kisaran –0,1 - +0,49, termasuk dalam kriteria positif dengan nilai 

rendah sampai sedang. Dan untuk nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan 

bobot sapih terletak dalam kisaran +0,15 - +0,65, termasuk dalam kriteria positif 

dengan nilai rendah sampai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi korelasi 

genetik pada variabel ini masih belum akurat karena rentang kisaran yang relatif 

tinggi, sehingga nilai dari hasil penelitian ini belum dapat digunakan sebagai tolok 

ukur program seleksi.  

 Derajat perubahan sifat pada generasi berikutnya akibat seleksi terhadap 

sifat pertama dapat diketahui dengan menduga respon korelasinya. Tanggapan 

seleksi antara 2 sifat yang berkorelasi dinyatakan dengan rumus,  

  CR2.1 = i.h1.h2.rg. p.2σ   (Hardjosubroto, 1994) 
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Dimana, CR2.1 : Tanggapan seleksi sifat ke 2 akibat seleksi sifat ke 1 

 h1.h2 : Akar dari angka pewarisan sifat ke 1 dan ke 2 

 rg : Korelasi genetik antara sifat ke 1 dengan ke 2 

 p.2σ  : Simpangan baku fenotip sifat ke 2 

Apabila korelasi genetik antara kedua sifat positif maka tanggapan yang diterima 

oleh kedua sifat tersebut juga positif, begitu juga sebaliknya bila korelasi genetik 

negatif maka tanggapan yang diperoleh sifat pertama akan bersifat negatif 

terhadap sifat kedua (Hardjosubroto, 1994). Pada penelitian ini karena tingkat 

ketelitiannya yang rendah maka masih kurang tepat untuk digunakan sebagai 

indikator seleksi. 
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Persentase heterosis pada litter size, bobot lahir dan bobot sapih secara    

berturut-turut adalah 6,32% ; 4,87% ; 3,94%.  

2. Nilai korelasi genetik litter size dengan bobot lahir tergolong negatif rendah 

berarti semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan maka bobot lahir akan 

semakin rendah. Litter size dan bobot sapih tergolong positif rendah. Begitu 

pula dengan bobot lahir dan bobot sapih tergolong positif rendah yang berarti 

semakin berat bobot lahir maka bobot sapih akan semakin berat pula.   

 
5.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah apabila data ini 

digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut maka sebaiknya menggunakan 

data lebih banyak sehingga diperoleh nilai korelasi genetik yang lebih akurat.  
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