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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 26 

September-18 Oktober 2011 di peternakan sapi perah CV 
Lemboepasang, dusun Rojopasang, desa Gerbo, 
kecamatan Purwodadi, kabupaten Pasuruan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengestimasi nilai 
ripitabilitas bobot lahir sapi perah untuk memprediksi 
bobot lahir pada paritas berikutnya dan Most Probable 
Producing Ability (MPPA) untuk mempermudah 
penyeleksian induk. Hasil penelitian dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penyeleksian induk 
sapi perah berdasarkan bobot lahir anaknya serta untuk 
memprediksi bobot lahir anak pada paritas berikutnya. 

Materi penelitian adalah data rekording bobot 
lahir dari 38 ekor pedet PFH (betina= 21 ekor, jantan= 17 
ekor) pada paritas berurutan (paritas 2 dan 3) dan 64 ekor 
(betina= 39 ekor, jantan= 25 ekor) pada paritas tidak 
berurutan (2 paritas). Metode penelitian adalah studi 
kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang 
didapat melalui wawancara dengan pemilik dan 
pengelola peternakan.. Variabel yang diamati dalam 
penelitian ini yaitu bobot lahir sapi perah PFH pada 
paritas 1, 2, 3, dan 4. Data dianalisis menggunakan 
metode korelasi untuk menentukan nilai ripitabilitas dan 
dilanjutkan dengan pendugaan kemampuan berproduksi 
menggunakan Most Probable Producing Ability (MPPA). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 
ripitabilitas bobot lahir sapi perah PFH dari catatan 
paritas 2 dan 3 termasuk dalam kategori sedang dengan 
nilai 0,25 ± 0,22 dan terdapat 10 ekor (52,63%) dengan 
nilai MPPA di atas rataan populasi. Nilai ripitabilitas dari 
catatan paritas tidak berurutan termasuk dalam kategori 
sedang dengan nilai 0,40 ±� 0,15 dan terdapat 17 ekor 
(53,13%) dengan nilai MPPA di atas rataan populasi. 
Sapi-sapi tersebut layak dikembangbiakkan lebih lanjut 
sebagai tetua betina dalam rangka peningkatan 
produktifitas dan kualitas sapi perah. 

Disimpulkan bahwa nilai ripitabilitas dari catatan 
paritas tidak berurutan lebih tinggi dengan nilai standard 
error lebih rendah (0,40 ± 0,15) daripada yang berasal 
dari catatan paritas 2 dan 3 (0,25 ± 0,22), sehingga lebih 
tepat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
seleksi. Terdapat 9 ekor induk dari catatan paritas 2 dan 3 
serta 15 ekor induk dari catatan paritas tidak berurutan 
yang memiliki nilai MPPA di bawah rataan populasi, 
sehingga dapat dipertimbangkan untuk diculling. 
Disarankan penambahan catatan bobot lahir dengan cara 
pencatatan yang lebih teratur dan lengkap untuk 
mendapatkan nilai ripitabilitas yang lebih akurat karena 
jumlah catatan bobot lahir sangat menentukan akurasi 
perkiraan nilai MPPA. 
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