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ABSTRACT 
 

Estimation of Genetic Parameters for Production traits 
 in the Crossing of Boer and Peranakan Etawah (PE) in some district. 

 
 

This study was conducted at district Wonosari Malang Regency, Ngunut Tulung 
Agung Regency  and Ngancar Kediri Regency, from May until Juli 2007. 

 
The aim of this research was to estimate heritability and genetic correlation 

value of birth weight and weaning weight on the crossing of Boer and PE goat. The 
results was expected to be useful as guidance for animal breeding program especially 
selection so it can increase genetic quality of goat as information for further research. 

 
The materials were used in this study were birth weight and weaning weight 

data records from the crossing of Boer sires and PE goat. Data were taken by 
purposive sampling method with survey and were corrected in 90 days weaning 
weight. Heritability and genetic correlation was analyzed using nested design analysis 
of variance (ANOVA). 

  
The result showed that the estimates heritability value of birth weight and 

weaning weight at Wonosari, Ngunut and Ngancar were 0,47+0,90; 0,26+1,40; 
0,28+0,67 and 0,58+0,78; 0,62+1,43; 0,62+0,87 The genetic correlation between 
birth weight and weaning weight in Wonosari district were positive (0,76+0,60), but 
value were negative in Ngunut district and Ngancar (-0,07+ 0,16) and (-0,57+2,22). 

 
Based on the result, it was conclude that heritability value can’t be a guidance 

for animal breeding program. Genetic correlation value at Wonosari district with has 
positive and high value can selection program. It is sugested that in further research 
have to use more animal sample. 
 
Keywords: genetic parameters, heritability, genetic correlation, production traits 
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RINGKASAN 
 

Estimasi Parameter Genetik Sifat Produksi  
Kambing Persilangan Boer dan Perankan Etawah (PE) di beberapa Wilayah 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonosari Kab. Malang, 
Kecamatan Ngunut Kab. Tulung Agung dan Kecamatan Ngancar Kab. Kediri, pada 
bulan Mei sampai Juli 2007. 

 
Tujuan penelitian adalah untuk menduga nilai heritabilitas dan korelasi genetik 

berat lahir dan berat sapih pada kambing persilangan Boer dan PE. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemuliaan ternak khususnya 
seleksi sehingga dapat meningkatkan mutu genetik ternak dan sebagai bahan 
informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

 
Materi penelitian adalah catatan berat lahir dan berat sapih keturunan pertama 

(F1) kambing hasil persilangan kambing Boer dengan kambing PE yang berjumlah 
76 ekor masing-masing 28 ekor di Wonosari, 25 ekor di Ngunut dan 23 ekor di 
Ngancar serta catatan galur pejantan yang digunakan. Metode penelitian adalah 
survey dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Data berat lahir dan 
berat sapih terkoreksi umur sapih 90 hari. Pendugaan heritabilitas dan korelasi 
genetik menggunakan analisis tersarang. 

 
Hasil penelitian menunjukan pendugaan nilai heritabilitas berat lahir dan berat 

sapih di Wonosari, Ngunut dan Ngancar masing-masing sebesar 0,47+0,90; 
0,26+1,40; 0,28+0,67 dan 0,58+0,78; 0,62+1,43; 0,62+0,87. Pendugaan nilai korelasi 
genetik antara berat lahir dengan berat sapih di Wonosari diperoleh nilai positif 
sebesar 0,76+0,60, sedangkan di Ngunut dan Ngancar bernilai negatif yaitu -0,07+ 
0,16 dan -0,57+2,22 

 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai heritabilitas berat lahir dan berat 

sapih tidak dapat dijadikan pedoman seleksi di wilayah tersebut. Nilai korelasi 
genetik di wilayah Wonosari dapat dijadikan pedoman seleksi, sedangkan di Ngunut 
dan Ngancar tidak dapat dijadikan pedoman seleksi. Disarankan untuk penelitian 
lebih lanjut menggunakan sampel ternak yang lebih banyak 
 
Kata kunci: parameter genetik, heritabilitas, korelasi genetik, sifat produksi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Ternak kambing di Indonesia yang dominan adalah kambing Kacang dan 

kambing PE (Peranakan Etawah), di Jawa Timur sendiri  populasi kambing pada 

tahun 2006 sebesar 2.414.350 ekor (Anonimus, 2007). Populasi ternak kambing 

tersebut mayoritas menyebar di pedesaan dengan pola pemeliharaan secara 

tradisional yang meliputi perkandangan, pakan dan perkawinannya sehingga 

produktivitasnya rendah. Devendra dan Burns (1994) telah mengklasifikasikan 

sistem produksi ternak ruminansia kecil di daerah tropis ke dalam 3 kelompok 

yaitu menetap (sedentary), berpindah (trashumant) dan mengembara (nomadic). 

Dimana diwilayah Jawa Timur produksi kambing pada umumnya termasuk 

kedalam tipe sedentary dengan jumlah kepemilikan yang relatif kecil yakni rata-

rata 3 ekor kambing per peternak.  

 Peningkatan produktivitas ternak asli (native) dapat dilakukan melalui 

perbaikan lingkungan (mutu pakan dan tatalaksana) serta program pemuliaan. 

Peningkatan produktivitas ternak melalui program pemuliaan dapat dilakukan 

dengan perkawinan silang dan program seleksi (Rusfidra, 2006). Seleksi 

merupakan suatu tindakan untuk memilih ternak yang dianggap mempunyai mutu 

genetik unggul untuk dikembangkan lebih lanjut dan ternak-ternak yang kurang 

baik untuk diculling. Sedangkan persilangan dapat menggabungkan dua sifat atau 

lebih yang berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke dalam satu 

bangsa silangan (Hardjosubroto, 1994).  
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Pengetahuan tentang besarnya nilai heritabilitas dan korelasi genetik penting 

dalam pelaksanaan persilangan dan seleksi. 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. Korelasi genetik dapat digunakan dalam seleksi dan bermanfaat untuk 

mengetahui respon suatu sifat yang berkorelasi, karena ada seleksi terhadap sifat 

lain. 

Nilai heritabilitas dan korelasi genetik pada sifat kuantitatif dapat berbeda 

karena perbedaan lokasi pengamatan, perbedaan kelompok ternak, waktu 

pengamatan dan cara menghitung heritabilitas. Heritabilitas dan korelasi genetik 

bukan suatu konstanta sehingga nilainya dapat berbeda di setiap lokasi penelitian 

(Rusfidra, 2006).  

Mengingat potensi ternak kambing yang cukup besar di Jawa Timur maka 

salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya 

adalah melalui program persilangan terbatas, dengan jaminan tidak terjadi 

pencemaran terhadap bangsa ternak asli.  

Persilangan kambing PE dengan kambing Boer merupakan usaha untuk 

meningkatkan produksi kambing PE. Karena kambing Boer merupakan kambing 

potong yang mudah beradaptasi dengan fluktuasi suhu yang ekstrim dan 

mempunyai daya tahan yang cukup tinggi terhadap penyakit walaupun disatu sisi 

sering terkena gangguan pada sistem urinarinya. Kambing Boer juga telah 

mendapat pengakuan di seluruh dunia untuk keunggulan konformasi tubuh, 
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kecepatan pertumbuhan dan kualitas karkas yang bagus selain itu juga terbukti 

bahwa kambing Boer dapat meningkatkan performans produksi dari sekian 

banyak bangsa kambing lokal melalui perkawinan silang. 

Cara yang sudah umum diketahui untuk meningkatkan produktivitas ternak 

adalah dengan meningkatkan mutu genetik ternak sesuai dengan kondisi 

lingkungan setempat. Ternak yang mempunyai mutu genetik tinggi akan 

menampilkan sifat yang diharapkan, misalnya berat lahir tinggi, mortalitas rendah 

dan sebagainya. Dengan berat lahir tinggi, diharapkan ternak kambing mempunyai 

daya hidup tinggi, pertumbuhan cepat dan berat sapih yang tinggi pula. Berat lahir 

memang tidak mempunyai nilai ekonomis yang penting, akan tetapi berat lahir 

dapat dijadikan kriteria seleksi, karena ada hubungannya antara berat lahir dengan 

berat sapih dan mortalitas anak kambing, sehingga merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi produktivitas ternak. 

Dengan diketahuinya nilai heritabilitas dan korelasi genetik antara berat 

lahir dan berat sapih, maka program pemuliaan dapat dilakukan dengan tepat dan 

terarah. Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang pendugaan 

heritabilitas dan korelasi genetik antara berat lahir dan berat sapih 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sifat-sifat produksi seperti berat lahir, berat sapih dan mortalitas cempe 

merupakan salah satu sifat yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam 

manajemen peternakan dan mempunyai arti yang penting dalam pengembangan 

usaha peternakan. Sifat tersebut dapat digunakan untuk menentukan berat badan 
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selanjutnya serta tolak ukur yang baik untuk menentukan kemampuan induk 

dalam mengasuh anaknya (mothering ability). 

Heritabilitas dan korelasi genetik merupakan perpaduan antara faktor 

genetik dan lingkungan yang berguna untuk memperkirakan produktivitas masa 

datang dari ternak. Pengaruh lingkungan adalah semua pengaruh yang bukan 

genetik, tetapi mempengaruhi produktivitas ternak selama hidupnya. Dengan 

demikian nilai kedua parameter tersebut dapat digunakan untuk menentukan 

kebijakan dalam perbaikan mutu genetik ternak (seleksi dan persilangan). 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diketahui berapa besarnya nilai 

parameter genetik sifat-sifat produksi kambing hasil persilangan kambing Boer 

dengan kambing PE di wilayah yang berbeda sebagai acuan dalam pelaksanaan 

perbaikan mutu genetik ternak. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menduga nilai heritabilitas dan korelasi 

genetik antar sifat berat lahir dengan berat sapih pada kambing persilangan Boer 

dan Peranakan Etawah (PE) di beberapa wilayah yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan program pemuliaan ternak khususnya seleksi 

dan persilangan serta dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Kambing Boer 

Kambing Boer telah berkembang di Afrika Selatan sejak tahun 1960-an 

sebagai penghasil daging. Kambing Boer kemungkinan berasal dari keturunan 

kambing bangsa Namaqua Bushmen dan bangsa Bantu. Kambing Boer memiliki 

rasio pertumbuhan cepat dan kualitas karkas yang bagus, hal itu yang membuat 

kambing Boer terkenal didunia. Kambing Boer memiliki daya resisten yang tinggi 

terhadap penyakit dan mampu beradaptasi dengan baik pada suhu panas dan semi 

kering (Anonimus, 2006). Kambing Boer merupakan kambing yang diseleksi 

untuk produksi daging. Kambing ini mempunyai ciri khusus yaitu warna tubuh 

putih dan kepala sampai leher berwarna coklat. Tanduk menonjol dengan baik, 

telinganya lebar dan menggantung. Bulu penutup tubuhnya pendek sampai sedang 

dan tubuhnya mempunyai konformasi pedaging yang baik karena mempunyai 

lenturan tulang rusuk, panjang badan dan perototan yang baik (Devendra dan 

Burns, 1994). 

Menurut Gillespie (1998), kambing Boer jantan dewasa dapat mencapai 

berat 240-380 pounds (108-172 kg) dan pada kambing betina 200-260 pounds 

(90-120 kg). Kambing Boer pertumbuhan hariannya dapat mencapai 0,3-0,4  

pounds/hari (136-181 gr/hari) pada sistem feedlot. Kambing Boer jantan mencapai 

dewasa kelamin pada umur 6 bulan dan betina pada umur 10-12 bulan. Kambing 

ini bersifat prolifik dengan kemampuan beranak sangat tinggi karena kambing 

Boer mempunyai musim kawin yang panjang dimana dapat beranak 3 kali setiap 2 

tahun. 
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2.2 Kambing Peranakan Etawah (PE) 

Kambing Peranakan Etawah (PE) merupakan hasil persilangan antara 

kambing Etawah dengan kambing Kacang yang sudah beradaptasi dengan kondisi 

Indonesia. Bentuk tubuh kambing PE terletak antara kambing Etawah dan 

kambing Kacang. Kambing PE merupakan kambing tipe dwiguna. Sebagai 

kambing pedaging, kambing PE juga menghasilkan air susu. Warna bulu belang 

hitam, merah, coklat, dan kadang-kadang putih. Muka cembung, daun telinga 

panjang dan terkulai ke bawah. Gelambir kambing PE cukup besar dan di daerah 

belakang paha, ekor, dan dagu berbulu panjang. Tanduknya pendek dan kecil. 

Rahang bawah lebih menonjol daripada rahang atasnya. Berat badan kambing PE 

jantan dewasa berkisar antara 20-37 kg, sedangkan betina dewasa antara 15 – 33 

kg (Hardjosubroto, 1994).  

 

2.3 Persilangan 

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).  

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 
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potong, memperbaiki salah satu sifat yang kurang baik dari salah 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 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 (Salamena, 2003). 

 

2.4 Heritabilitas ( h² ) 

Sifat-sifat yang diekspresikan seekor ternak secara kualitatif maupun 

kuantitatif dikenal sebagai performans atau fenotip dari individu tersebut. Fenotip 

yang berbeda dari setiap individu ternak dalam suatu populasi disebabkan ragam 

yang ditimbulkan oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksi keduanya 

(Hardjosubroto, 1994).  

Heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan bagian dari 

keragaman total (yang diukur dengan ragam) dari suatu sifat yang diakibatkan 

oleh pengaruh genetik. Ragam fenotip ( Pσ ) adalah jumlah dari ragam genetik 

( Gσ ) dan ragam lingkungan ( Lσ ). Ragam genetik merupakan penjumlahan dari 

ragam genetik aditif ( Aσ ), ragam genetik dominan ( Dσ ) dan ragam genetik 

epistasis ( Eσ ) (Rusfidra, 2006).  

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 / ). Sedangkan dalam arti sempit 

adalah rasio antara ragam aditif dengan ragam fenotip (h² = PA VV / ). Pada 

perhitungan heritabilitas dalam arti sempit ini gen nonaditif (dominan dan 



 8

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, 1998).   

Secara teoritis nilai heritabilitas berkisar dari 0 – 1, namun jarang ditemukan 

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

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. Rusfidra (2006) 

menyatakan nilai heritabilitas dibedakan atas tiga kategori yaitu rendah, sedang 

dan besar. Nilai hertabilitas dikatakan rendah jika nilainya  0–0,2; sedang 0,2–0,4; 

besar (tinggi) jika nilainya lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Hardjosubroto 

(1994), nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila bernilai kurang dari 0,10; 

sedang jika nilainya 0,10–0,30 dan tinggi jika lebih dari 0,30.  

Nilai heritabilitas memiliki sifat yakni bukan suatu konstanta dan untuk 

setiap sifat (pada umumnya sifat kuantitatif) nilai heritabilitas  suatu sifat dapat 

berbeda karena perbedaan lokasi pengamatan, perbedaan kelompok ternak, waktu 

pengamatan dan cara menghitung heritabilitas (Rusfidra, 2006).                                                           

Dari berbagai sumber diperoleh nilai heritabilitas berat lahir dan berat sapih 

disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Nilai Heritabilitas Berat Lahir pada Kambing. 
 

Ternak h²  
Kambing 1 0,10 – 0,35 
Kambing PE 2   0,15 + 0,35 
Kambing Boer 3 0,30 – 0,40 
Kambing Crossboer 4 0,20 + 0,3 
Kambing Blended 5 0,0151+0,036 
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Tabel 2. Nilai Heritabilitas Berat Sapih pada Kambing. 
 

Ternak h²  
Kambing 6 0,30 – 0,44 
Kambing PE 2   0,25 + 0,37 
Kambing Boer 3 0,20 – 0,30 
Kambing Boerawa 7 0,34 + 0,29 
Kambing Boerawa 8 0,32 + 0,36 

 
Sumber : 
1. Williamson dan Payne (1992). 
2. Sunarti (2000). 
3. Peischel (2001). 
4. Perez, Ponce, Correa, Montana dan Guerrera (2006). 
5. Das, Rao dan Mesfin Shibre (1995). 
6. Esminger (2002). 
7. Kurnia, Sulastri dan Dahklan (2007). 
8. Oktora, Dahklan dan Sulastri (2007). 
 

2.5 Korelasi Genetik (RG) 

Merupakan hubungan antar sifat, yang dalam statistik dapat dinyatakan 

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

dibedakan atas korelasi fenotip (RP); korelasi genetik (RG) dan korelasi 

lingkungan (RE). 

Korelasi ini terjadi karena adanya gen-gen yang bersifat pleiotropy yaitu 

suatu keadaan dimana sebuah gen berpengaruh terhadap lebih dari satu sifat 

(Hardjosubroto, 1994). Korelasi genetik merupakan salah satu tolak ukur dalam 

program pemuliaan sebagi misal dalam melaksanakan seleksi dua sifat atau lebih 

(seleksi indek) maupun dalam menentukan tekanan optimum untuk menyeleksi 

sifat yang berbeda. 

Korelasi genetik antara dua sifat atau lebih berkisar -1 sampai 0 atau 0 

sampai 1 (Warwick, Astuti dan Hardjosubroto, 1990). Klasifikasi nilai korelasi 

genetik menurut Pane (1986) adalah sebagai berikut : 
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1. Nilai -1,0 sampai -0,6 amat negatif; 

2. Nilai -0,5 sampai -0,4 negatif sedang; 

3. Nilai -0,3 sampai -0,2 negatif rendah; 

4. Nilai -1,0 sampai +0,1dapat diabaikan (0);  

5. Nilai +0,2 sampai +0,3 positif rendah; 

6. Nilai +0,3 sampai +0,5 positif sedang; 

7. Nilai +0,6 sampai +1,0 amat positif. 

Apabila antara dua sifat pada ternak ada korelasi genetik yang positif maka 

seleksi satu sifat akan meningkatkan secara tidak langsung sifat yang lain 

(Warwick dkk., 1990). Dari berbagai sumber nilai korelasi genetik antara berat 

lahir dengan berat sapih disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai korelasi genetik berat lahir dengan berat sapih kambing. 
 

Ternak RG 
Kambing 1 0,58 
Kambing PE 2 0,48+1,13 

 
Sumber:  
1. Hardjosubroto (1994) 
2. Sunarti (2000) 
 

2.6 Berat Lahir 

Berat lahir merupakan faktor yang mempengaruhi daya hidup seekor ternak 

sejak dilahirkan sampai dewasa. Berat lahir memang tidak mempunyai nilai 

ekonomis yang penting akan tetapi berat lahir dapat dijadikan kriteria untuk 

seleksi dini dan pemilihan ternak yang kurang baik yang perlu dikeluarkan dari 

peternakan, karena ada hubungan antara berat lahir dengan berat sapih sehingga 

berat lahir merupakan salah satu sifat yang mungkin dipertimbangkan dalam 

program seleksi (Warwick  dkk., 1990). 
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Berat lahir dipengaruhi oleh tipe kelahiran, jenis kelamin, umur induk, 

pakan, paitas dan bangsa kambing. Devendra dan Burns (1994) menyatakan berat 

lahir anak tunggal jantan dan betina bangsa kambing tropis masing-masing 

berkisar antara 1,8-4,9 kg dan 1,6-4,2 kg, dan berat lahir anak kembar dua jantan 

masing- masing 1,8-4,4 kg dan 1,7-3,9 kg. Selain itu bangsa kambing yang besar 

mempunyai berat lahir anak jantan berkisar antara 2,7-4,0 (anak tunggal) dan 2,9-

3,5 kg (kembar dua), dan berat lahir anak betina adalah 2,5-3,7 kg (anak tunggal), 

2,8-3,0 kg (kembar). 

Dari berbagai sumber didapatkan berat lahir bangsa kambing yang berbeda, 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Berat Lahir dan Berat Sapih Kambing. 
 

Kambing Berat Lahir(kg) Berat Sapih (kg) 
Boer 1 2,62 10,50 
Boer x Kacang 1 2,22 7,69 
Boer x Kacang 2 2,42 13,02 

Boer x Kacang 3 1,98+0,43 - 
Boer x PE 4 4,29+0,63 14.64+4.56 
Boer x Lokal 5 3,00 - 
Boer x Huai 6 2,75+0,23 - 
Boer x Haimen 6 2,50+0,47 - 
PE 4 3,71+0,89 13,30+2,71 

 
Sumber: 
1. Romjali, Batubara, Simanihuruk dan Elieser (2001). 
2. Setiadi, Subandryo, Martawidjaja dan Praharani (2001). 
3. Mahmila dan Tarigan (2004). 
4. Kostaman dan Sutama (2005). 
5. Dradjat, Ichsan, Arman, Syamsuhardi, Rodia dan Sudrana (1999). 
6. Yonghong, Qikang, Genghua, Zhangping, Liyu, Xexing,Yungheng dan Jiangua 

(2006). 
 

Berat anak kambing kelahiran tunggal lebih besar dari kelahiran kembar dua 

atau lebih. Hal ini disebabkan zat makanan yang diperoleh fetus dari induk yang 

memiliki anak tunggal lebih banyak dibandingkan dengan anak kembar dua atau 
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lebih sehingga pertumbuhan pra-lahir fetus tunggal lebih cepat. Makin banyak 

jumlah anak perkelahiran semakin berkurang kecepatan pertumbuhan individual 

pra-lahir karena kompetisi fetus didalam uterus. Dengan demikian pertumbuhan 

pra-lahir pada anak tunggal lebih cepat, sehingga memiliki berat lahir yang lebih 

besar dibandingkan dengan yang kembar dua atau lebih (Devendra dan Burns, 

1994).   

Soegijatno (2003) menyatakan bahwa induk kambing yang diberi pakan 

hijauan ditambah konsentrat mempunyai rataan berat lahir anaknya adalah 

1,51+0,17 kg dan induk yang diberi pakan hijauan saja berat lahir anaknya 

1,48+0,34 kg, sehingga induk yang diberi pakan konsentrat berat lahir anaknya 

lebih tinggi (0,03 kg) daripada induk tanpa konsentrat. Faktor musim dan lokasi 

pemeliharaan ikut berpengaruh terhadap berat lahir anak, karena erat kaitannya 

dengan ketersediaan hijauan di lapangan. Dimana pada musim hujan vegetasi 

yang tumbuh lebih beragam dan produksi hijauan lebih tinggi dibandingkan 

musim kemarau, sehingga anak yang dilahirkan pada musim hujan berat lahirnya 

akan tinggi. 

 

2.7 Berat Sapih 

Berat sapih merupakan berat pada saat anak dipisahkan pemeliharaannya 

dengan induk. Berat sapih menunjukan kemampuan induk untuk menghasilkan 

susu dan kemampuan anak kambing untuk mendapatkan susu dan tumbuh 

(Hardjosubroto, 1994). 

Berat lahir berpengaruh terhadap berat sapih, semakin tinggi berat lahir 

maka akan semakin tinggi pula berat sapihnya, karena berat sapih menentukan 
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besarnya pertambahan berat badan selanjutnya dan kemampuan adaptasi dengan 

lingkungan. Berat sapih juga berpengaruh terhadap berat badan selanjutnya, 

karena berat sapih menentukan pertambahan berat badan dan juga kemampuan 

adaptasi dengan lingkungan. Berat sapih yang tinggi akan mempunyai 

pertambahan berat badan yang tinggi, dimana korelasi berat sapih dengan 

pertambahan berat badan sebelum dan sesudah sapih sebesar 0,58+0,22 (Oktora 

dkk., 2007) 

Menurut Budiarto, Widyastuti dan Surjowardojo (2001), perbedaan berat 

sapih dapat disebabkan karena kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan pada 

induk tidak sama sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas susu tidak sama 

pula. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik, litter size, kemampuan induk 

membesarkan anaknya serta pengelolaan selama masa pra-sapih. Dari Tabel 4 

dapat diketahui berat sapih persilangan bangsa kambing yang didapatkan dari 

berbagai sumber. 

 

2.8 Kematian Anak Kambing 

Kemampuan hidup anak kambing 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 (Kostaman dan Sutama, 

2005). 

Kematian sesudah kelahiran pada kambing banyak mempengaruhi 

keuntungan suatu peternakan dan laju peningkatan genetik yang mungkin melalui 

pengaruhnya pada seleksi. Hal ini terjadi pada beberapa hari setelah lahir dan 
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dapat disebabkan karena berbagai faktor genetik, lingkungan dan interaksi 

keduanya. Diantaranya adalah berat 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). 

Menurut Lidsay dan Winantea (1982), berat lahir berpengaruh terhadap 

mortalitas anak domba. Berat lahir anak domba tinggi maka mortalitasnya rendah. 

Domba yang berat lahirnya tinggi memiliki cadangan glikogen dalam hati dan urat 

daging dalam jumlah banyak, sehingga peluang hidup besar. Sodiq (2004) 

melaporkan daya hidup anak kambing sampai sapih pada kambing Kacang dan PE 

nyata dipengaruhi oleh paritas induk, tipe kelahiran dan total berat anak kambing 

saat sapih. Rataan daya hidup anak kambing sampai sapih untuk kedua bangsa 

kambing tersebut akan meningkat sesuai tingkat paritas hingga paritas ke-4 dan 

kemudian menurun mulai paritas ke-5. Daya hidup anak kambing sampai sapih 

untuk kedua bangsa kambing tersebut juga akan meningkat seiring dengan 

menurunnya jumlah anak sekelahiran. Kambing Kacang cenderung memiliki daya 

hidup anak kambing sampai sapih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

kambing PE. 

Devendra dan Burns (1994) menyatakan persentase kematian anak kambing 

sampai umur 3 bulan adalah 55 persen, setelah itu turun seiring dengan 

meningkatnya umur. Penelitian Budiarto dkk. ( 2001) angka kematian anak 

kambing anak kambing PE di Blitar sampai umur 90 hari adalah 4,63 persen. 
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Kostaman dan Sutama (2005) melaporkan persentase kematian anak kambing 

hasil persilangan Boer dan PE sebesar 25 persen, sedangkan pada anak kambing 

PE dengan PE sebesar 21,2 persen. Mahmila dan Tarigan (2004), kematian anak 

kambing persilangan Boer dan Kacang masa prasapih sebesar 13,79 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai Juli 2007 di: 

1. Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Jawa Timur; 

2. Kecamatam Ngunut Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur; 

3. Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keturunan pertama (F1) 

kambing hasil persilangan 4 galur kambing Boer jantan murni (P. Kovin, Tyson, 

Diamond dan Tarzan) dengan kambing PE (Peranakan Etawah) yang berjumlah 

76 ekor pada umur sapih, yaitu 28 ekor di Wonosari, 25 ekor di Ngunut dan 23 

ekor di Ngancar serta catatan galur pejantan yang digunakan. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan badan 

merek Nagata yang mempunyai ketelitian 0,1 kg.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Penentuan 

sample menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang akan diambil telah  

ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sampel yang diambil dalam 

penelitian adalah kambing keturunan pertama (F1) hasil persilangan kambing 

Boer jantan murni dengan kambing PE (Peranakan Etawah) yang memiliki catatan 

berat lahir. Pengambilan data berupa berat lahir dan berat sapih ditentukan dengan 

melihat recording data kelahiran.  
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3.4 Variabel 

Variabel yang diamati  dalam penelitian ini adalah sifat produksi yaitu berat 

lahir dan berat sapih.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh disetiap wilayah dikoreksi dengan prosedur 

(Hardjosubroto, 1994):    

1. Berat lahir                                                                              

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

KBL  =  BLFKJKBL×    

Dimana :  

FKJKBL =  Faktor koreksi jenis kelamin berat lahir 

KBL   =  berat lahir terkoreksi ke ternak jantan (kg) 

BL   =  berat lahir (kg) 

2. Berat Sapih 

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

90BS  =  BL  + 
US

BLBS −  BSFKJK××90 FKTL×      

Dimana :   

90BS   =  berat sapih terkoreksi ke umur 90 hari (kg) 

BS   =  berat sapih (kg) 

BL   =  berat lahir (kg) 

US   =  umur ternak saat disapih (hari)   



 18

FKJKBS =  Faktor koreksi jenis kelamin berat sapih 

FKTL  =  Faktor koreksi tipe kelahiran 

Faktor koreksi untuk tipe kelahiran adalah sebagai berikut: 

Kelahiran Pemeliharaan Faktor Koreksi 
Kembar Kembar 1,15 
Kembar Tunggal 1,10 
Tunggal Tunggal 1,00 

 

                                

3.5.1 Estimasi Nilai Heritabilitas (h²) 

Perhitungan pendugaan komponen ragam berat lahir dan berat sapih 

kambing hasil persilangan kambing Boer jantan murni dan kambing Peranakan 

Etawah (PE) menggunakan ANOVA ( analysis of variance) dengan metode 

hubungan saudara kandung tiri (paternal half sib). Rancangan yang dipakai adalah 

menggunakan analisis pola tersarang (nested) (Becker, 1975). Model statistiknya 

adalah sebagai berikut: 

ijkijiijk eY +++= βαμ  

Keterangan :  

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

μ  = rata-rata 

iα  = pengaruh dari pejantan ke i 

ijβ   = 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 : 
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Koefisien Komponen Ragam : 
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Analisis Ragam 

SK db JK KT KTH 

Antar pejantan s-1 JKs KTs 2
3

2
2

2
SDw kk σσσ ++  

Antar Induk dalam Pejantan d-s JKd KTd 2
1

2
Dw k σσ +  

Antar Anak dalam Induk n-d JKw KTw 2
wσ  

 

Keterangan: 

SK  =  sumber keragaman 

db  =  derajat bebas 

JK  =  jumlah kuadrat 

KT  =  kuadrat tengah 

KTH  =  kuadrat tengah harapan 

s  =  sire (pejantan)  

d  =  dam (induk) 
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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 

2
Wσ   =  komponen ragam antar anak dalam induk 

2
Dσ   =  komponen ragam antar induk dalam pejantan 

2
Sσ   =  komponen ragam antar pejantan 

321 // kkk  =  koefisien komponen ragam 

Komponen  Ragam :  

 2
Wσ  = KTw  

 2
Dσ  = 

1k
KTdKTw −  

 2
Sσ  = 

3k
KTsKTd −   

Pendugaan nilai heritabilitas (h²) : 

          h²  = 222

24

WDS

S

σσσ
σ

++
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3.5.2 Estimasi Korelasi Genetik (RG) 

Pendugaan nilai korelasi genetik sama dengan pendugaan nilai heritabilitas 

yaitu dengan menggunakan analisis tersarang (nested) (Becker, 1975): 

Koefisien Komponen Peragam 

Koefisien dari komponen peragam dihitung sama dengan koefisien 

komponen ragam. 

Analisis Peragam 

Sumber Peragam db JHK RHK KTH 

Antar pejantan s-1 JHKs RHKs SDW kk covcovcov 32 ++  

Antar Induk dalam 

Pejantan 

d-s JHKd RHKd SW k covcov 1+  

Antar Anak dalam Induk n-d JHKw RHKw Wcov  

 

Keterangan: 

s  = sire (pejantan) 

d  = dam (induk) 

n  =  anak 

db  =  derajat bebas 

JHK  =  jumlah hasil kali 

RHK  =  rata-rata hasil kali 

KTH  =  kuadrat tengah harapan 

JHKs  =  jumlah hasil kali antar pejatan 

JHKd  =  jumlah hasil kali antar induk dalam pejantan 

JHKw  =  jumlah hasil kali antar anak dalam induk 

RHKs  =  rata-rata hasil kali antar pejantan 
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RHKd  =  rata-rata hasil kali antar induk dalam pejantan 

RHKw  =  rata-rata hasil kali antar anak dalam induk 

Wcov   =  komponen hasil kali antar anak dalam induk 

Dcov   =  komponen hasil kali antar induk dalam pejantan 

Scov   =  komponen hasil kali antar pejantan 

321 // kkk  =  koefisien komponen ragam 

Komponen Peragam 

Wcov   = RHKw 

Dcov   = 
1k
RHKdRHKw −  

Scov   = 
3k

RHKsRHKd −  

Pendugaan Nilai Korelasi Genetik (RG) 

RG = 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }2222

covcov

YDYSXDXS

DS

σσσσ ++

+
 

 

3.6 Batasan Istilah 

Kambing Boer Murni adalah merupakan kambing dari perkawinan Boer 

denganBoer dari pedigri yang unggul yang sudah mempunyai standart dan 

sertifikasi dari Boer Goat Breeder’s Association of Australia Ltd. 

Kambing Peranakan Etawah (PE) adalah kambing persilangan kambing Kacang 

dengan kambing Etawah. 
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Heritabilitas (h²) adalah angka pewarisan, proporsi variansi genetik terhadap 

variansi fenotip, yang menggambarkan berapa proporsi variansi fenotip yang 

dapat diwariskan kepada anaknya. 

Korelasi Genetik (RG) adalah nilai korelasi antara dua sifat yang sama dipengaruhi 

oleh faktor genetik. 

Berat Lahir adalah berat badan pada penimbangan sejak lahir sampai dengan 

sebelum umur 24 jam. 

Berat Sapih adalah berat badan anak yang ditimbang pada saat tidak disusui oleh 

induknya, biasanya dilakukan pada umur 90 hari. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, memiliki letak astronomis di 

antara 111017’,10,90’’–122057’,00,00 Bujur Timur dan 7044’55,11’’–

8026’,35,45’’ Lintang Selatan. Kecamatan Wonosari merupakan salah satu 

kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan Wonosari 

terletak 25 km dari pusat kota Kepanjen dengan ketinngian tempat 450 m diatas 

permukaan laut, curah hujan rata-rata per tahun 1450 mm dengan suhu rata-rata 

16-230C. Wilayah ini terdapat perkebunan kopi PTPN XXIII dan sumber air 

Ambyahan yang digunakan masyarakat sebagai sumber kebutuhan sehari-hari dan 

kebutuhan ternak (Anonimus a, 2008). 

Adapun mata pencaharian pokok masyarakat desa Wonosari yaitu di 

pertanian. Sumber penghasilan utama masyarakat Wonosari dari bidang pertanian. 

Populasi ternak sapi 150 ekor, kambing 1200 ekor, kelinci 350 ekor, ayam 5000 

ekor. Luas lahan untuk pakan ternak (rumput gajah) sekitar 3 ha dengan produksi 

hijauan makanan ternak 2,5 ton/ha sehingga tersedia sekitar 7,5 ton pakan ternak 

setiap musim panen (Anonimus a, 2008).  

Sistem pemeliharaan kambing di Wonosari adalah cut and carry, makanan 

diambil di lokasi perkebunan dan ladang kemudian di bawa ke kandang untuk 

diberikan ke ternak, dan limbah kotoran ternak dimanfaatkan untuk tanaman 

pertanian seperti kopi. 
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4.1.2 Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 

Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara 111o47’05” sampai dengan 

112o18’20” Bujur Timur dan 7o36’12” sampai dengan  8o0’32” Lintang Selatan. 

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5  Kabupaten, yakni sebelah barat: 

Tulungagung dan Nganjuk; sebelah utara: Nganjuk dan Jombang;  sebelah timur: 

Jombang dan Malang  dan sebelah selatan: Blitar dan Tulungagung (Anonimus b, 

2008) 

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui 

aliran sungai Brantas yang membelah  dari selatan  ke utara. pada tahun 2005  

suhu udara berkisar antara 23oC sampai dengan 31oC dengan tingkat curah hujan 

rata-rata sekitar 1652 mm per hari (Anonimus b, 2008). 

Ngancar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri yang 

terletak di lereng Gunung Kelud. Ternak kambing merupakan salah satu 

peliharaan warga di wilayah disamping usaha pertanian. Pakan ternak diperoleh 

dari daerah sekitarnya di daerah lereng Gunung Kelud berupa kaliandra dan 

lamtoro serta limbah hasil pertanian. 

 

4.1.3 Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulung Agung 

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya 

dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak 

antara koordinat (111043’–112007’) Bujur Timur (BT) dan (7051’–8018’) Lintang 

Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Secara 

administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa 

serta 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 113.167 ha 
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sekitar 2,2 persen dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk dataran yang subur 

pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra 

sepanjang batas selatan (Anonimus c, 2008).  

Sekitar 13,35 persen dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah 

yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter diatas permukaan laut). Keadaan 

topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai beriku: 

ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut ± 39.508,00 ha atau 36,87 persen 

dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan, ketinggian 

100–500 meter di atas permukaan laut ± 54.335,00 ha atau 51,94 persen dari luas 

wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Ngunut, Rejotangan, Gondang, 

Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, 

Pucanglaban, dan Boyolangu, ketinggian 500–1.000 meter di atas permukaan laut 

meliputi wilayah seluas ± 9.325,00 ha atau 8,24 persen dari luas wilayah 

kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang dan 

ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut ± 3.009,14 ha atau 2,95 

persen dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan 

Kecamatan Sendang (Anonimus c, 2008). 

Secara  garis besar Kabupaten Tulungagung mempunyai iklim tropis yang 

terbagi ke dalam dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim 

hujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau 

(muson timur) yang jauh pada bulan April sampai dengan September (Anonimusc, 

2008). 
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Ternak kambing di kecamatan Ngunut di pelihara dengan cara 

dikandangkan. Pakan yang diberikan berupa rumput gajah, daun mangga dan 

limbah pertanian.  

 
4.2 Berat Lahir 

Berat lahir mempunyai arti penting, karena sangat berkorelasi dengan laju 

pertumbuhan, ukuran dewasa dan daya hidup anak. Menurut Warwick dkk. (1990) 

berat lahir memang tidak mempunyai nilai ekonomis yang penting akan tetapi 

berat lahir dapat dijadikan kriteria untuk seleksi dini karena ada hubungan antara 

berat lahir dengan berat sapih.  

Dari catatan yang ada menunjukkan berat lahir dan berat sapih umur 90 hari 

anak kambing hasil persilangan Boer dan PE di tiga wilayah penelitian, disajikan 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Penampilan Anak Kambing hasil Persilangan Kambing Pejantan Boer 
dengan Peranakan Etawah (PE). 

 
Karakter Wonosari Ngancar Ngunut 

Jumlah anak (ekor) 31 29 29 
Berat Lahir (kg) 2,31+0,63 2,47+0,25 2,33+0,38 
Berat lahir jantan (kg) 2,52 (18) 2,66 (16) 2,34 (16) 
Berat lahir betina (kg) 2,02 (13) 2,25 (13) 2,32 (13) 
Kematian anak pra-sapih (%) 9,68 (3) 20,69 (6) 13,79 (4) 
Berat sapih (kg) 12,27+4,88 11,97+4,37 10,10+2,42 
Jumlah anak yang hidup(ekor) 28 23 25 

Keterangan : (  ) = jumlah ternak     

Hasil analisis statistik (Tabel 5) menunjukan berat lahir di wilayah Ngancar, 

Ngunut dan Wonosari masing masing sebesar 2,47+0,25 kg, 2,33+0,38 kg dan 

2,31+0,63 kg. Perbedaan berat ini disebabkan karena perbedaan lokasi dan 

manajemen pemeliharaan. Lyatuu, Das dan Mkonyi (1995) menyatakan kambing 

Blended (55% Kamorai, 30% Boer dan 15% Kambing asli Tanzania) yang 
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dipelihara di wilayah arid (kering) memiliki berat lahir 2,31+0,08 kg, sedangkan 

yang dipelihara di wilayah semiarid memiliki berat lahir 2,34+0,05 kg. 

Rataan berat lahir anak kambing hasil persilangan kambing Boer dan PE di 

tiga lokasi penelitian lebih berat dibandingkan penelitian Romjali dkk. (2001) 

serta Mahmila dan Tarigan (2004), pada kambing Boer yang dikawinkan dengan 

kambing Kacang memiliki berat lahir masing-masing 2,22 kg dan 1,98+0,43 kg, 

tetapi masih lebih rendah dibandingkan penelitian Yonghong et al.  (2006) pada 

kambing Boer yang dikawinkan kambing Huai dan Haimen seberat 2,75+0,23 kg 

dan 2,50+0,47 kg, Kostaman dan Sutama (2005) pada kambing Boer yang 

dikawinkan kambing PE seberat 4,29+0,63 kg, dan Dradjat dkk. (1999) pada 

kambing Boer yang dikawinkan kambing Lokal seberat 3 kg.  

Perbedaan tersebut menunjukan berat lahir dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya genetik, litter size, jenis kelamin, pakan dan manjemen pemeliharaan. 

Zhiquan, Shuliang dan Chungyong (1998) melaporkan perbedaan berat lahir dapat 

disebabkan karena bangsa ternak lokal yang digunakan untuk kawin silang 

berbeda sehingga mempengaruhi ukuran tubuh dan tingkat pertumbuhannya.  

Menurut Soegijatno (1998), faktor musim dan lokasi pemeliharaan ikut 

berpengaruh terhadap berat lahir anak, karena erat kaitannya dengan ketersediaan 

hijauan di lapangan. Pada musim hujan vegetasi yang tumbuh lebih beragam dan 

produksi hijauan lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, sehingga anak yang 

dilahirkan pada musim hujan berat lahirnya akan tinggi. 

Secara umum berat lahir jantan lebih besar daripada betina. Hal ini 

disebabkan adanya hormon androgen yang dimiliki anak jantan akan 

menyebabkan adanya retensi nitrogen lebih banyak dibandingkan dengan anak 
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betina, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan yang lebih besar. Oleh karena 

itu, fetus jantan akan memiliki pertumbuhan pralahir lebih besar sehingga 

memiliki berat lahir lebih besar pula dibandingkan dengan anak betina (Ihsan, 

1990). 

4.3 Berat Sapih 

Berat sapih adalah berat saat anak tersebut mulai dipisahkan dari induknya. 

Penyapihan pada penelitian ini dilakukan pada anak kambing umur 3 bulan. Hasil 

penelitian (Tabel 5) menunjukan berat sapih di wilayah Wonosari, Ngancar dan 

Ngunut masing-masing sebesar 12,27+4,88 kg, 11,97+4,37 kg dan 10,10+2,42 kg. 

Hasil rataan berat sapih anak kambing persilangan Boer dan PE di tiga 

wilayah masih lebih ringan dibandingkan penelitian Kostaman dan Sutama (2005) 

pada kambing Boer yang dikawinkan kambing PE seberat 14,64+4,56 kg, dan 

Setiadi dkk. (2001) pada kambing Boer yang dikawinkan kambing Kacang seberat  

13,02 kg tetapi lebih berat atau hampir sama dibandingkan dengan penelitian 

Romjali dkk. (2001) pada kambing Boer yang dikawinkan kambing Kacang 

seberat 7,69 kg. 

Perbedaan berat sapih di setiap wilayah ini disebabkan karena kuantitas dan 

kualitas pakan yang diberikan pada induk tidak sama sehingga menyebabkan 

kualitas dan kuantitas susu tidak sama pula sehingga mempengaruhi terhadap gizi 

susu yang dikonsumsi anak (Kostaman dan Sutama, 2005). 

 Berat lahir juga mempengaruhi berat sapih, penelitian Sodiq (2004) 

melaporkan setiap peningkatan 1 gram total berat anak kambing saat lahir akan 

diikuti oleh peningkatan bobot anak kambing saat sapih masing-masing sebesar 

4,48 dan 3,37 gram untuk kambing Kacang dan Peranakan Etawah. Selain itu 
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berat sapih juga dipengaruhi oleh faktor genetik, litter size, kemampuan induk 

membesarkan anaknya serta pengelolaan selama masa pra-sapih. 

  

4.4 Kematian Anak Kambing 

Kemampuan hidup anak kambing merupakan parameter yang penting dalam 

perkembangan produktivitas. Salah satu keuntungan yang didapat dari heterosis 

adalah meningkatnya kemampuan hidup. Tingginya kemampuan hidup dalam satu 

populasi ditunjukkan dengan rendahnya laju kematian. 

Laju kematian anak prasapih di lokasi penelitian (Tabel 5) relatif masih 

tinggi yaitu Ngancar sebesar 20,69 persen, Ngunut 13,79 persen dan Wonosari 

9,68 persen. Persentase kematian anak pra-sapih di tiga wilayah masih lebih tinggi 

atau hampir sama dibandingkan hasil penelitian Budiarto dkk. (2001) yang 

melaporkan tingkat kematian anak kambing PE di Blitar sebesar 4,63 persen, 

Mahmila dan Tarigan (2004) angka kematian anak kambing Boer dan Kacang 

masa prasapih sebesar 13,79 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan 

penelitian Kostaman dan Sutama (2005) dengan angka kematian anak kambing 

Boer dan PE masa pra-sapih sebesar 25 persen.  

Menurut Lidsay dan Winantea (1982), berat lahir berpengaruh terhadap 

mortalitas anak domba. Berat lahir anak domba tinggi maka mortalitasnya rendah. 

Domba yang berat lahirnya tinggi memiliki cadangan glikogen dalam hati dan urat 

daging dalam jumlah banyak, sehingga peluang hidup besar. Devendra dan Burns 

(1994) menyatakan berat lahir berpengaruh nyata terhadap kematian, anak 

kambing dengan berat lahir dibawah rata-rata mempunyai kematian lebih tinggi 
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(24 dan 37,5 persen), sedang yang berat lahirnya diatas rata-rata mempunyai 

angka kematian yang sangat lebih rendah (6,2 dan 9 persen) 

Sodiq (2004) melaporkan daya hidup anak kambing sampai sapih pada 

kambing Kacang dan PE nyata dipengaruhi oleh paritas induk, tipe kelahiran dan 

total berat anak kambing saat sapih. Rataan daya hidup anak kambing sampai 

sapih untuk kedua bangsa kambing tersebut akan meningkat sesuai tingkat paritas 

hingga paritas ke-4 dan kemudian menurun mulai paritas ke-5. Daya hidup anak 

kambing sampai sapih untuk kedua bangsa kambing tersebut juga akan meningkat 

seiring dengan menurunnya jumlah anak sekelahiran. Kambing Kacang cenderung 

memiliki daya hidup anak kambing sampai sapih relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan kambing PE.  

Tinggi rendahnya tingkat kematian ini dapat diakibatkan karena penyakit, 

kelahiran abnormal, ketidaksamaan gizi serta kelalaian peternak dalam 

memelihara kambing. 

Menurut Sutama (2002), usaha yang dapat dilakukan untuk  menekan laju 

kematian anak pra-sapih adalah dengan perbaikan dalam perawatan induk bunting 

tua, induk menyusui, dan perbaikan tatalaksana pemberian pakan.  

 

4.5 Heritabilitas ( h² ) 

Sifat-sifat yang diekspresikan seekor ternak secara kualitatif (warna bulu, 

ada tidaknya tanduk) maupun kuantitatif (produsi susu, berat lahir) dikenal 

sebagai performans atau fenotip dari individu tersebut. Fenotip yang berbeda dari 

setiap individu ternak dalam suatu populasi disebabkan ragam yang ditimbulkan 

oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksi keduanya (Hardjosubroto, 1994).  
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Dari hasil analisis ragam terhadap sifat berat lahir dan berat sapih umur 90 

hari diperoleh nilai heritabilitas sifat tersebut di tiga wilayah sebagaimana 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Heritabilitas Berat Lahir dan Berat Sapih Persilangan Kambing 
Pejantan Boer dengan Peranakan Etawah (PE). 

  
Karakter Wonosari Ngancar Ngunut 

Berat Lahir 0,47+0,90 0,26+1,40 0,28+0,67 
Berat Sapih 0,58+0,78 0,62+1,43 0,62+0,87 

 

Dari Tabel 6 diketahui secara keseluruhan nilai heritabilitas yang dihasilkan 

tergolong sedang hingga tinggi. Perbedaan nilai heritabilitas dari setiap wilayah 

ini disebabkan karena beragamnya mutu genetik penentu berat badan hasil 

persilangan dengan beberapa pejantan dan adanya keturunan pejantan yang 

memiliki sampel kecil sehingga tidak bisa memisahkan ragam genetik dan 

lingkungan (Aipipidely, Sidodolog dan Yuwanta, 2005), perbedaan populasi yang 

mempunyai lingkungan yang heterogen (Kinghorn, 2002) seperti yang dikutip 

Supriyantono (2006), nilai heritabilitas tergantung pada besarnya komponen-

komponen ragam penyusunnya, apabila ada perubahan komponen ragam maka 

akan mempengaruhi heritabilitas (Lasley, 1978).  

Nilai heritabilitas berat lahir dan berat sapih yang diperoleh lebih tinggi 

dibandingkan penelitian Perez et al. (2006) yang menyatakan nilai heritabilitas 

berat lahir crossboer sebesar 0,20+0,30, Kurnia dkk. (2007) dan Oktora dkk. 

(2007) melaporkan nilai heritabilitas berat sapih kambing Boerawa masing-

masing sebesar 0,34+0,29 dan 0,32+0,36. Rusfidra (2007) menyatakan 

heritabilitas bukan suatu konstanta dan nilai heritabilitas untuk suatu sifat (pada 



 33

umumnya sifat kuantitatif) dapat berbeda karena perbedaan lokasi pengamatan, 

perbedaan kelompok ternak, waktu pengamatan dan cara menghitung heritabilitas.   

Secara keseluruhan nilai heritabilitas berat sapih lebih tinggi daripada nilai 

heritabilitas berat lahir. Menurut Rusfidra (2007), meningkatnya heritabilitas 

dapat disebabkan turunnya ragam lingkungan atau meningkatnya ragam genetik, 

sebaliknya bila ragam lingkungan meningkat atau ragam genetik menurun maka 

heritabilitas akan turun.  

Nilai heritabilitas berat lahir dan berat sapih yang diperoleh ternyata terdapat 

penyimpangan karena memiliki galat baku yang lebih besar dari nilai heritabilitas 

itu sendiri. Falconer (1989) menyatakan nilai heritabilitas dikatakan menyimpang 

bila nilai heritabilitas diluar kisaran nol sampai satu atau jika galat bakunya lebih 

besar dari nilai heritabilitas itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena data yang 

digunakan sedikit (Hardjosubroto, 1994), metode statistik yang tidak tepat 

sehingga tidak dapat memisahkan ragam genetik dan lingkungan dengan efektif 

serta kesalahan mengambil contoh (Warwick dkk., 1990), jumlah anak per 

pejantan yang terlalu bervariasi serta lamanya waktu dari awal pencatatan sampai 

akhir pencatatan yang dapat memperbesar galat baku (Maylinda dan Udo, 1993). 

Oleh karena itu Gill dan Jensen (1968) yang dikutip oleh Hakim (1983) untuk 

mendapatkan peluang terjadinya nilai heritabilitas tidak negatif sebesar 99 persen 

yang dihitung dari komponen pejantan, diperlukan jumlah pengamatan paling 

sedikit 500 ekor anak dan setiap ekor pejantan paling sedikit mempunyai 30 

sampai 40 ekor anak untuk diamati.  

Berdasarkan nilai heritabilitas yang diperoleh untuk berat lahir dan berat 

sapih terlihat galat bakunya lebih besar dari nilai heritabilitas itu sendiri sehingga 
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nilai tersebut belum dapat digunakan sebagai pedoman  dalam program seleksi di 

wilayah Wonosari, Ngancar dan Ngunut. 

 

4.6 Korelasi Genetik ( RG) 

Seleksi yang dilakukan pada sifat yang berkorelasi positif dengan erat akan 

memberikan respon seleksi yang tinggi sedangkan korelasi yang tidak erat akan 

menghasilkan respon yang rendah. Hal yang berbeda apabila korelasi tersebut 

negatif. Seleksi yang dilakukan pada sifat pertama akan menyebabkan penurunan 

sifat kedua pada generasi berikutnya. Dengan mengetahui besar dan tanda dari 

korelasi genetik sifat yang akan diseleksi maka dapat diperkirakan perubahan 

populasi pada generasi berikutnya (Supriyantono, 2006).  

Dari hasil analisis ragam dan peragam terhadap sifat berat lahir dan berat 

sapih umur 90 hari diperoleh nilai korelasi genetik antar sifat tersebut di tiga 

wilayah seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7. Korelasi Genetik Berat Lahir dengan Berat Sapih Persilangan Kambing 
Pejantan Boer dengan  Peranakan Etawah (PE). 

 
Karakter Wonosari Ngancar Ngunut 

Berat Lahir dengan Berat Sapih 0,76+0,60 -0,07+0,16 -0,57+2,22 

 
Nilai korelasi genetik berat lahir dengan berat sapih (Tabel 7) di wilayah 

Ngancar dan Ngunut diperoleh nilai negatif yaitu -0,07+0,16 dan -0,57+2,22 

sedangkan di Wonosari nilainya positif 0,76+0,60.  

Dari Tabel 7 diketahui korelasi genetik antara berat lahir dengan berat sapih 

di Wonosari mempunyai nilai terbesar dan positif dengan galat baku lebih rendah 

dari nilai korelasi genetik yaitu 0,76+0,60. Nilai ini lebih tinggi dari Warwick dkk. 
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(1990), yang menyatakan korelasi antar sifat tersebut nilainya positif dan 

termasuk kategori sedang (0,25-0,50).  

Di Ngancar dan Ngunut, korelasi genetiknya negatif  dengan galat baku 

lebih besar. Sarmiento dan Garcia (2007) menyatakan nilai negatif 

mengindikasikan adanya pertentangan antara gen serta faktor lingkungan sangat 

berperan pada populasi penelitian, oleh karena itu penting dipertimbangkan nilai 

korelasi genetik ini digunakan dalam program seleksi. Bila dilakukan seleksi 

terhadap berat lahir, tidak akan menunjukan perubahan yang positif pada berat 

sapih bahkan tidak berpengaruh karena nilai korelasi genetik tersebut negatif. 

Nilai yang negatif menunjukan adanya hubungan tidak langsung (indirect) sangat 

tinggi atau inverse.  

Nilai korelasi yang rendah atau negatif menurut Supriyantono (2006), 

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi akibat seleksi berat lahir tidak 

banyak merubah karakter berat sapih pada keturunannya karena faktor lingkungan 

sangat berperan pada populasi penelitian dan sebaliknya jika nilai korelasi 

tersebut tinggi dan positif.        

Perbedaan nilai korelasi genetik dapat disebabkan karena metode untuk 

menduga korelasi genetik berbeda (Becker, 1975)  serta perbedaan jenis bangsa  

kambing yang digunakan, besarnya populasi dan waktu penelitian (Warwick dkk., 

1990).  

Karena nilai galat bakunya lebih kecil maka nilai korelasi genetik di 

Wonosari tampaknya dapat dipakai sebagai pedoman dalam program seleksi. 

Sementara di dua wilayah lainnya (Ngancar dan Ngunut), tidak dapat digunakan 

sebagai pedoman seleksi, karena nilai yang negatif dan galat baku yang besar 
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sehingga tingkat keakuratannya rendah. Menurut Warwick dkk. (1990), untuk 

memperoleh korelasi genetik dengan galat baku yang kecil, maka diperlukan 

jumlah data yang besar untuk mendapatkan taksiran yang cukup tepat. Jumlah 

pejantan dan induk yang sedikit juga dapat menyebabkan tingginya keragaman 

genetik antar kelompok, sehingga akan memperbesar ragam korelasi genetik yang 

akhirnya dapat meningkatkan galat baku. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Nilai heritabilitas berat lahir dan berat sapih yang diperoleh di tiga 

wilayah tidak dapat dijadikan pedoman seleksi. 

2. Nilai korelasi genetik antara berat lahir dengan berat sapih di wilayah 

Kromengan 0,76+0,60 dapat dijadikan pedoman dalam melakukan 

seleksi. 

 

5.2 Saran 

Apabila data ini digunakan dasar untuk penelitian lebih lanjut diharapkan 

menggunakan sampel ternak yang lebih banyak sehingga nilai heritabilitas dan 

korelasi genetik yang didapatkan lebih akurat. 
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Lampiran 1. Perhitungan rata-rata berat lahir dan berat sapih serta 
kematian anak kambing persilangan Boer dan PE selama masa 
prasapih di Wonosari. 

 
BERAT LAHIR 

Rata rata berat lahir  = 
31

5.71  

= 2.3065 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n

X
X

 

=

( )

131
31

5.7199.176
2

−

−
 

= 0.6345 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
3065.2
6345.0

×  

= 27.51 % 
BERAT SAPIH 

Rata rata berat sapih  = 
28

5.343  

= 12.2677 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n
Y

Y
 

=

( )

128
28

5.34341.4856
2

−

−
 

= 4.8778 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
2677.12
8778.4

×  

= 39.76 % 
 

Kematian Anak Kambing selama masa Pra-sapih 
∑ anak kambing yang mati = 3 ekor 
∑ anak kambing yang hidup = 28 ekor 
% kematian anak kambing = 9.68 % 
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Lampiran 2. Perhitungan rata-rata berat lahir dan berat sapih serta 
kematian anak kambing persilangan Boer dan PE selama masa 
prasapih di Ngancar. 

 
  
BERAT LAHIR 

Rata rata berat lahir  = 
29

7.71  

= 2.4724 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n

X
X

 

=

( )

129
29

7.712.275
2

−

−
 

= 0.2469 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
4724.2
2469.0

×  

= 10.10 % 
BERAT SAPIH 

Rata rata berat sapih  = 
23

2.275  

= 11.9653 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n
Y

Y
 

=

( )

123
23

2.27598.3388
2

−

−
 

= 4.3706 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
9653.11
3706.4

×  

= 36.53 % 
 

Kematian Anak Kambing selama masa Pra-sapih 
∑ anak kambing yang mati = 6 ekor 
∑ anak kambing yang hidup = 23 ekor 
% kematian anak kambing = 20.69 % 
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Lampiran 3. Perhitungan rata-rata berat lahir dan berat sapih serta 
kematian anak kambing persilangan Boer dan PE selama masa 
prasapih di Ngunut. 

 
 
BERAT LAHIR 

Rata rata berat lahir  = 
29

7.67  

= 2.3345 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n

X
X

 

=

( )

129
29

7.6719.162
2

−

−
 

= 0.3848 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
3345.2
3848.0

×  

= 16.48 % 
BERAT SAPIH 

Rata rata berat sapih  = 
25

6.252  

= 10.104 kg 

Standar Deviasi  = 

( )

1

2
2

−

−∑ ∑

n
n
Y

Y
 

=

( )

125
25

6.25212.2693
2

−

−
 

= 2.4225 

Koefisien Keragaman  = %100×
− rataRata

SD  

= %100
104.10

4225.2
×  

= 23.98 % 
 

Kematian Anak Kambing selama masa Pra-sapih 
∑ anak kambing yang mati = 4 ekor 
∑ anak kambing yang hidup = 25 ekor 
% kematian anak kambing = 13.79 % 
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Lampiran 4. Analisis ragam dan peragam berat lahir dan berat sapih (dikonversikan ke jenis kelamin jantan dan umur sapih 90 
hari) di Wonosari. 

 
pejantan induk ∑ anak JK anak BL BL kor (Xi) Xj X2 BS BS kor (Yi) Yj Y XiYi 
Tarzan 1 1 J 3.5 3.5 3.5 12.25 20.3 20.3 20.3 412.09 71.05 

 2 1 J 3.4 3.4 3.4 11.56 21.1 21.1 21.1 445.21 71.74 
 3 1 J 3.2 3.2 3.2 10.24 22.4 22.4 22.4 501.76 71.68 
 4 2 B 2 2.461134  6.05718 9.6 14.23101  202.52155 35.02442 
   J 2.1 2.1 4.56113 4.41 13.8 15.87 30.1010 251.8569 33.327 
 5 2 J 2 2  4 12.6 13.86  192.0996 27.72 
   J 2 2 4 4 12.3 13.53 27.39 183.0609 27.06 
 6 4 B 1.2 1.476681  2.18059 6.4 9.487338  90.009579 14.00977 
   B 1.1 1.353624  1.8323 6.3 9.339098  87.218754 12.64163 
   B 1.8 2.215021  4.90632 12.3 18.23348  332.4597 40.38754 
   J 1.5 1.5 6.54533 2.25 10.7 12.305 49.3649 151.41303 18.4575 
   11  25.20646    170.6559    

P.Kovin 7 3 B 2.4 2.953361  8.72234 5.5 8.153181  66.474359 24.07929 
   B 2.3 2.830305  8.01062 9.1 13.48981  181.97493 38.18027 
   J 2.6 2.6 8.38367 6.76 10.8 12.42 34.0629 154.2564 32.292 
 8 2 J 2.4 2.4  5.76 6.8 7.82  61.1524 18.768 
   J 2.5 2.5 4.9 6.25 9.3 10.695 18.515 114.38303 26.7375 
 9 3 J 1.9 1.9  3.61 9.1 10.465  109.51623 19.8835 
   J 1.9 1.9  3.61 8.3 9.545  91.107025 18.1355 
   B 1.3 1.599737 5.39974 2.55916 6.1 9.042619 29.0526 81.768956 14.46582 
 10 1 B 2.7 3.322532 3.32253 11.0392 13.7 19.42584 19.42584 377.36325 64.54296 
 11 2 B 1.7 2.091964  4.37631 10.2 14.46303  209.17935 30.25615 
   J 2.2 2.2 4.29196 4.84 19.7 21.67 36.1330 469.5889 47.674 
   11  26.2979    137.1895    

Diamond 12 2 J 3 3  9 12.3 14.145  200.08103 42.435 
   B 2.5 3.076418 6.07642 9.46435 14.7 21.79123 35.9362 474.85766 67.03893 
 13 2 J 2.7 2.7  7.29 11.2 12.88  165.8944 34.776 
   J 3 3 5.7 9 15.6 17.94 30.82 321.8436 53.82 
 14 2 B 3.4 4.183929  17.5053 20.8 30.83385  950.72618 129.0066 
   J 2.7 2.7 6.88393 7.29 12.2 14.03 44.8638 196.8409 37.881 
     18.66035    111.6201    
  28   70.16471 186.965 188.774  419.4655 6793.1278 7076.7086 1123.07 

Keterangan:  BL = berat lahir, BS = berat sapih, JK anak = jenis kelamin anak  
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Lampiran 5. Analisis ragam dan peragam berat lahir dan berat sapih (dikonversikan ke jenis kelamin jantan dan umur sapih 90 
hari) di Ngancar. 

 
pejantan induk ∑ anak JK anak BL BL kor (Xi) Xj X2 BS BS kor (Yi) Yj Y2 XiYi 

Tyson 1 2 J 2.7 2.7  7.29 11.6 13.34  177.9556 36.018 
   B 2.5 3.010453 5.710453 9.062827 10.1 13.51277 26.85277 182.5948 40.67955 
 2 2 B 1.2 1.445017  2.088075 7.3 9.766653  95.3875 14.11298 
   B 1.3 1.565436 3.010453 2.450588 8.9 11.90729 21.67394 141.7835 18.64009 
 3 2 J 2.8 2.8  7.84 13.9 15.985  255.5202 44.758 
   B 2.5 3.010453 5.810453 9.062827 13.5 18.06162 34.04662 326.222 54.37365 
 4 2 B 2.3 2.769617  7.670777 10.3 13.78035  189.8979 38.16628 
   B 2.5 3.010453 5.78007 9.062827 11.1 14.85066 28.63101 220.5422 44.70722 
 5 2 J 2.5 2.5  6.25 13.6 15.64  244.6096 39.1 
   J 2.5 2.5 5 6.25 12.9 14.835 30.475 220.0772 37.0875 
 6 2 J 2.7 2.7  7.29 15.2 16.72  279.5584 45.144 
   B 2.5 3.010453 5.710453 9.062827 14.7 18.812 35.532 353.8915 56.63265 
 7 2 J 2.5 2.5  6.25 12.2 14.03  196.8409 35.075 
   J 2.5 2.5 5 6.25 16 18.4 32.43 338.56 46 
 8 2 J 2.7 2.7  7.29 13.4 15.41  237.4681 41.607 
   J 2.7 2.7 5.4 7.29 11.7 13.455 28.865 181.037 36.3285 
 9 1 B 3 3.612544 3.612544 13.05047 13.3 15.47308 15.47308 239.4161 55.89716 
 10 2 J 3.2 3.2  10.24 11.5 12.65  160.0225 40.48 
   J 2.5 2.5 5.7 6.25 11.5 12.65 25.3 160.0225 31.625 
     50.73443    279.2794    

Diamond 11 1 J 3.5 3.5 3.5 12.25 12.6 12.6 12.6 158.76 44.1 
 12 2 J 2.9 2.9  8.41 11.6 13.34  177.9556 38.686 
   B 2.7 3.251289 6.151289 10.57088 9.6 12.84382 26.18382 164.9636 41.75896 
     9.651289    38.78382    

P.Kovin 13 1 J 2.7 2.7 2.7 7.29 11.1 11.1 11.1 123.21 29.97 
     2.7    11.1    
  23 23 38.4 63.08571 178.0606 178.5221 178.8 329.1632 4807.167 4826.297 910.9476 

 
Keterangan:  BL = berat lahir, BS = berat sapih, JK anak = jenis kelamin anak 
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Lampiran 6. Analisis ragam dan peragam berat lahir dan berat sapih (dikonversikan ke jenis kelamin jantan dan umur sapih 90 
hari) di Ngunut. 

 
pejantan induk ∑ anak JK anak BL BL kor (Xi) Xj X2 BS BS kor (Yi) Yj Y2 XiYi 
Diamond 1 1 B 2.6 2.449833 2.449833 6.00168 8.6 10.25372 10.25372 105.1387 25.11989 

 2 2 J 2.2 2.2  4.84 12.3 14.145  200.081 31.119 
   B 2.9 2.732506 4.932506 7.466587 9.8 12.21558 26.36058 149.2204 33.37914 
 3 1 B 2.7 2.544057 2.544057 6.472226 11.9 14.18828 14.18828 201.3074 36.0958 
 4 2 J 2.7 2.7  7.29 7.6 8.74  76.3876 23.598 
   B 2.5 2.355608 5.055608 5.54889 6.8 8.476117 17.21612 71.84456 19.96641 
 5 3 B 2.2 2.072935  4.297061 6.3 7.852873  61.66762 16.2785 
   B 2.4 2.261384  5.113857 6.6 8.22682  67.68056 18.604 
   J 2.8 2.8 7.134319 7.84 11.8 13.57 29.64969 184.1449 37.996 
 6 1 J 3 3 3 9 14.2 14.2 14.2 201.64 42.6 
 7 2 B 1.7 1.601814  2.565807 7.9 9.847254  96.9684 15.77346 
   J 1.8 1.8 3.401814 3.24 8.7 10.005 19.85225 100.1 18.009 
   12  28.51814    131.7206   0 

P.Kovin 8 2 B 2.1 1.978711  3.915297 14.6 18.19872  331.1935 36.01001 
   B 3 2.82673 4.805441 7.990402 8.1 10.09655 28.29527 101.9403 28.54022 
 9 2 J 2.1 2.1  4.41 10.9 12.535  157.1262 26.3235 
   J 1.8 1.8 3.9 3.24 10.4 11.96 24.495 143.0416 21.528 
 10 3 J 2.5 2.5  6.25 13.6 15.64  244.6096 39.1 
   J 2.1 2.1  4.41 10.7 12.305  151.413 25.8405 
   B 1.9 1.790262 6.390262 3.205039 10.3 12.83882 40.78382 164.8354 22.98486 
 11 2 J 2.4 2.4  5.76 8.3 9.545  91.10703 22.908 
   J 2.1 2.1 4.5 4.41 8.4 9.66 19.205 93.3156 20.286 
 12 2 J 2.6 2.6  6.76 9.9 11.385  129.6182 29.601 
   J 2.2 2.2 4.8 4.84 9.5 10.925 22.31 119.3556 24.035 
   11  24.3957    135.0891   0 

Tyson 13 2 J 2.2 2.2  4.84 13.8 15.87  251.8569 34.914 
   B 1.6 1.507589 3.707589 2.272825 11.6 14.45926 30.32926 209.0702 21.79862 
   2  3.707589    30.32926   0 
  25  30.7 56.62143 130.4517 131.9797 141.4 297.139 3641.784 3704.664 672.4089 

 
Keterangan:  BL = berat lahir, BS = berat sapih, JK anak = jenis kelamin anak 
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Lampiran 7. Perhitungan pendugaan nilai heritabilitas (h2) dan korelasi genetik 
(RG) berat lahir dengan berat sapih di wilayah Wonosari . 
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Lanjutan lampiran 7 
 
 
HERITABILITAS BERAT LAHIR 
 
Faktor Koreksi 
Jumlah Berat lahir anak jantan = 42.6 

Rata rata ( x ) BL  ♂   = 
17

6.42  

= 2.5059 
Jumlah Berat lahir anak betina = 22.4 

Rata rata ( x ) BL ♀   = 
11

4.22  

= 2.0364 
Faktor Koreksi   = Rata-rata BL anak jantan 
                                                               Rata-rata BL anak betina 

= 
0364.2
5059.2  

= 1.2306 
Komponen Ragam 
 
∑X  = 70.1647 
 
∑X²  = 188.7736 
 

FKT  = 
( ) ( ) 8245.175

28
1647.70 22

==∑
n
X

 

 
 
JKT  = ∑X² - FKT  

= 188.7736 – 175.8245 
= 12.9492 
 

JKS  = FKT
n

Xi

i

j −
∑ 2

 

= 8245.175
6

6604.18
11
2979.26

11
2065.25 222

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++  

=  78.6661 – 175.8245 
 
=  2.8416 
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JKD  = 
ni

Xi

nj

Xj
ij
∑∑

−

22

 

            = 6661.178
2

8839.6.............
1
5.3 22

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++  

= 186.9653 – 178.6661 
= 8.2292 
 

JKW  = JKT - JKS  - JKD 
= 12.9492 – 2.8416 – 8.2292  
= 1.8083 

 
 
Analisis Ragam 
 
SK db JK KT KTH 
Antar pejantan 2 2.8416 1.4208 2

3
2

2
2

SDw kk σσσ ++  
Antar Induk dalam 
Pejantan 

11 8.2992 0.7545 2
1

2
Dw k σσ +  

Antar Anak dalam 
Induk 

14 1.8083 0.1292 2
wσ  

 
 

Var 2
Sσ   = 23

2
k

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+

+

22

22 db
KT

db
KT DS  

  = 23
2

k
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
+

+ 211
7545.0

22
4208.1 22

 

  = 0.0134 
SE 2

Sσ   = 0134.0  
= 0.116 
 

 2
Sσ    ` = 0.1292 

2
Wσ  + k1 2

Dσ    = 0.7545 
  1.9174 2

Dσ   = 0.6253 
 2

Dσ    = 0.3261 
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2
Wσ  + k2 2

Dσ  + k3 2
Sσ       = 1.4208 

0.1292 +2.2760 x 0.3261 + 9.0357 2
Sσ   = 1.4208 

                                  2
Sσ   = 0.0608 

 
Vp = 222

WDS σσσ ++  
= 0.5161 
 

     h²  = 222

24

WDS

S

σσσ
σ

++
 

= 
1292.03261.00608.0

0608.04
++

×  

= 0.47 
 

SE h²  = 
( )

Vp
SE S

24 σ
 

= 0.90 
 

Nilai estimasi heritabilitas berat lahir di Kromengan = 0.47 + 0.90 
 
 
HERITABILITAS BERAT SAPIH 
 
Faktor Koreksi 
Jumlah Berat sapih anak  jantan = 228.5 

Rata rata ( x ) ♂   = 
17

5.228  

= 13.4412 
Jumlah Berat lahir anak betina = 114.7 

Rata rata ( x ) ♀   = 
11

7.114  

= 10.4273 
Faktor Koreksi   = Rata-rata BS anak jantan 
                                                               Rata-rata BS anak betina 

= 
4273.10
4412.13  

= 1.2980 
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Komponen Ragam 
∑Y  = 419.6559 
 
∑Y²  = 7076.7086 
 

FKT  = 
( ) ( ) 9746.6283

28
6559.419 22

==∑
n
Y

 

 
JKT  = ∑Y² - FKT  

=  7076.7086 – 6283.9746 
= 792.7340 
 

JKS  = FKT
n

Yi

i

j −
∑ 2

 

= 9746.6283
6
6201.111

11
1895.137

11
6559.170 222

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++  

= 6435.088 – 6283.9746 
= 151.1139 
 
 

JKD  = 
ni

Yi

nj

Yj
ij
∑∑

−

22

 

            = 088.6435
2

8638.44.............
1
3.20 22

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++  

= 6793.1278 – 6435.088 
= 358.0393 
 

JKW  = JKT - JKS  - JKD 
= 792.7340 – 151.1139 – 358.0393 
= 283.5808 
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Analisis Ragam 
 
SK db JK KT KTH 
Antar pejantan 2 151.1139 75.5569 2

3
2

2
2

SDw kk σσσ ++  
Antar Induk dalam 
Pejantan 

11 358.0393 32.5490 2
1

2
Dw k σσ +  

Antar Anak dalam 
Induk 

14 20.2558 20.2558 2
wσ  

 
 

Var 2
Sσ   = 23

2
k

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
+

+

22

22 db
KT

db
KT DS  

 

  = 23
2

k
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
+

+ 211
5490.32

22
5569.75 22

 

  = 36.9582 
 
SE 2

Sσ   = 9582.36  
= 6.079 
 

2
Wσ    ` = 20.2558 

 
2
Wσ  + k1 2

Dσ    = 32.5490 
  1.9174 2

Dσ   = 12.2932 
 2

Dσ    = 6.4116 
 

2
Wσ  + k2 2

Dσ  + k3 2
Sσ       = 75.5569 

20.2558 +2.2760 x 6.4116 + 9.0357 2
Sσ    = 75.5569 

                                       2
Sσ                   = 4.5053 

 
Vp = 222

WDS σσσ ++  
= 31.1726 
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     h²  = 222

24

WDS

S

σσσ
σ

++
 

= 
2559.204116.65053.4

5053.44
++

×  

= 0.58 
 

SE h²  = 
( )

Vp
SE S

24 σ
 

= 0.78 
 

Nilai estimasi heritabilitas berat sapih di Kromengan = 0.58 + 0.78 
 
 
KORELASI GENETIK BERAT LAHIR DAN BERAT SAPIH 
 
Komponen Peragam 

FK  = 
n

YX
i i
∑ ∑

 

= 
28

4655.4191647.70 ×  

=1051.1311 
 

JHKs  = ∑
i ni

XiYj - FK  

= ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×

+
×

+
×

6
6201.1116603.18

11
1895.1372979.26

11
6559.1702045.25  – 1051.1311 

= 1066.1837 – 1051.1311 
= 15.0525 
 

JHKd  = ∑∑ −
iij ni

XiYi
nij

XijYij  

            = 1837.1066
2

8638.448839.6..........
1

35.205.3
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ×

++
×  

=  1105.0419 – 1066.1837 
=  38.8582 
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JHKw  = ∑∑ −
ijijk nij

XijYijXijkYijk  

= 1123.07 – 1105.0419 
= 18.0285 
 

Analisis Peragam 
 
Sumber Peragam db JHK RHK KTH 
Antar pejantan 2 15.0525 7.5263 SDW kk cov3cov2cov ++  
Antar Induk dalam 
Pejantan 

11 38.8582 3.5326 DW k cov1cov +  

Antar Anak dalam 
Induk 

14 18.0285 1.2877 Wcov  

 
 

Wcov     ` = 1.2877 
 

DW k cov1cov +   = 3.5326 
           1.9174 Dcov   = 2.2449 
 Dcov    = 1.1708 
 

SDW kk cov3cov2cov ++     = 7.5263 
1.2877 + 2.2760 x 1.1708+ 9.0357 Scov   = 7.5263 
                                  Scov     = 0.3955 
 
 

Rg = 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }2222

covcov

YDYSXDXS

DS

σσσσ ++

+
 

= 
( )( ){ }4116.65053.43261.00608.0

1708.13955.0
++

+  

= 0.76 
 
 

Nilai estimasi korelasi genetik berat lahir dengan berat sapih di Kromengan = 0.76 
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Perhitungan Galat Baku Korelasi Genetik antara Berat Lahir dan Berat Sapih 
 

Ragam Kuadrat Tengah (RKT) 

Var gKT  = 
2

2 2

+db
KTg  

Var ( )xSKT   = ( )
4

4208.12 2

   = 1.0093 

Var ( )xDKT   = ( )
13
7545.02 2

   = 0.0876 

Var ( )xWKT   = ( )
16
1292.02 2

   = 0.0021 

Var ( )ySKT   = ( )
4
5569.752 2

  = 2854.4226 

Var ( )yDKT   = ( )
13
549.322 2

   = 162.9904 

Var ( )yWKT   = ( )
16
2558.202 2

  = 51.2872 

 

Ragam Rataan Hasil Kali (RHK) 

Var gRHK  = ( ) ( )[ ]
2

2

+

+

db
RHKKTKT gygxg  

Var SRHK  = [ ] ( )
4

5263.75569.754208.1 2+×   = 40.9991 

Var DRHK  = [ ] ( )
13

5326.3549.327545.0 2+×    = 2.8490 

Var WRHK  = [ ] ( )
16

2877.12558.201292.0 2+×   = 0.2672 
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Peragam Kuadrat Tengah (PKT) 

Cov ( ) ( )[ ]ygxg KTKT ,   = 
2

2 2

+db
RHK g  

Cov ( ) ( )[ ]ySxS KTKT ,   = [ ]
4

5263.72 2

   = 28.3226 

Cov ( ) ( )[ ]yDxD KTKT ,   = [ ]
13
5326.32 2

   = 1.9199 

Cov ( ) ( )[ ]yWxW KTKT ,   = [ ]
16
2877.12 2

   = 0.2073 

 

Peragam  Kuadrat tengah dan Rataan Hasil Kali 

Cov [ ]gg RHKKT ,   = 
2

2
+db
RHKKT gg  

Cov ( )[ ]SxS RHKKT ,   = ( )( )
4

5263.74208.12    = 5.3467 

Cov ( )[ ]DxD RHKKT ,   = ( )( )
13

5326.37545.02    = 0.4101 

Cov ( )[ ]WxW RHKKT ,   = ( )( )
16

2877.11292.02    = 0.0208 

Cov ( )[ ]SyS RHKKT ,   = ( )( )
4

5263.75569.752   = 284.3319 

Cov ( )[ ]DyD RHKKT ,   = ( )( )
13

5326.3549.322    = 17.6869 

Cov ( )[ ]WyW RHKKT ,  = ( )( )
16

2877.12558.202   = 3.2604 
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 rg = 2

2

L
rg

( )
( ) ( ) ( )

( ( ) ( ) )
( ) ( ) ( )

( ( ) ( ) )

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )( )( )

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )( )( )

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ⎪

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

++

++

+
++

++

−
++

++

−
+

++

+
+

++

+
+

++

2222

222

22

222

22

222

222

222

222

222

2

222

2
covcov

covcov
covcov

covcov
covcov

varvarvar

varvarvar

covcov
varvarvar

yDySxDxS

yWxWyDxDySxS

DSyDyS

WxWDyDSyS

DSxDxS

WxWDxDSxS

yDyS

yWyDyS

xDxS

xWxDxS

DS

WDS

RHKKTcRHKKTbRHKKTa

RHKKTcRHKKTbRHKKTa

RHKKTcRHKKTbRHKKTa

KTcKTbKTa

KTcKTbKTa

RHKcRHKbRHKa

σσσσ

σσ

σσ

σσ

σσ

 

 

Diketahui 

rg  = 0.76 

L  = 17.3251 

a  = 1.9174 

b  = 6.7547 

c  = -8.6771 

( )
2

xSσ   = 0.0608 

( )
2

xDσ   = 0.3261 

( )
2

ySσ   = 4.5053 

( )
2

yDσ   = 6.4116 

Scov   = 0.3955 

Dcov   = 1.1708 
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Var rg  = ( )
( )

{ }3509.157611.1229392.659453.1825727.527046.122
3251.17
76.0

2

2

+−−++  

= 0.3557 

 

SE rg  = 3557.0  

= 0.60 

 

Estimasi korelasi genetik berat lahir dengan berat sapih di Wonosari = 0.76+0.60 

 

 

Dengan analog yang sama diperoleh pendugaan nilai heritabilitas (h2) dan korelasi 

genetik (RG) antara berat dengan berat sapih di wilayah Ngancar dan Ngunut seperti 

yang disajikan pada lampiran 8. 
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Lampiran 8. Nilai pendugaan heritabilitas (h2) dan korelasi genetik (RG) antara 
berat lahir dengan berat sapih di wilayah Ngancar dan Ngunut 

 
Tabel 8. Nilai heritabilitas dan korelasi genetik antara berat dengan berat sapih di 

wilayah Ngancar dan Ngunut 
 
Wilayah Ngancar Ngunut 
 
Heritabilitas (h2) berat lahir 

 
0.26+1.40 

 
0.28+0.67 

Heritabilitas (h2) berat sapih 0.62+1.43 0.54+0.87 
Korelasi Genetik (RG) berat lahir dengan berat sapih -0.07+0.16 -0.61+2.22 
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