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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Peternakan CV Lemboepasang 
Luas area peternakan adalah ± 3 ha, dimana ± 1 

ha digunakan untuk mendirikan bangunan kandang dan ± 
2 ha sebagai lahan hijauan pakan ternak. Jumlah induk 
sapi perah PFH di peternakan ini adalah 78 ekor yang 
terdiri dari 14 ekor sapi bunting, 2 ekor sapi periode 
kering, dan 62 ekor sapi laktasi. 

Sapi bunting dan sapi laktasi dipelihara dalam 
kandang konvensional dua baris dan terikat agar tidak 
berkeliaran dikarenakan bangunan kandang yang tidak 
bersekat. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Putra 
(2009) yang menyatakan bahwa sapi bunting sangat 
membutuhkan gerak badan karena itu harus dilepaskan di 
padang terbuka atau dibawa jalan-jalan agar peredaran 
darah menjadi lancar sehingga kesehatan anak yang 
dikandung lebih terjamin, selain itu untuk menghindari 
kesulitan dalam melahirkan dan mencegah terjadinya 
retentiosecundinarum. Ternak yang dikandangkan terus-
menerus dan tidak diberi kesempatan bergerak mudah 
menemui kesulitan pada waktu partus. Gerakan badan 
mempertinggi tonus tubuh, kekuatan dan daya tahan 
tubuh, dan menghasilkan kontraksi perejanan yang lebih 
kuat, tidak mudah letih, partus yang berlangsung cepat, 
dan segera sembuh (Toelihere, 1985). 

Sapi periode kering dipelihara dalam kandang 
bebas (umbaran) dan tidak terikat agar bisa melakukan 
exercise tanpa harus dikeluarkan dari kandang. 
Kelemahan sistem ini yaitu adanya kompetisi  dalam 
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pengambilan pakan. Tetapi kelemahan tersebut dapat 
diatasi dengan cara pemberian jumlah pakan yang sesuai 
antara pakan yang diberikan dengan jumlah sapi yang 
dipelihara dalam satu kandang. Bangunan kandang 
dilengkapi dengan palungan pakan dan minum serta 
sebuah selokan sebagai tempat untuk mengalirkan urine 
dan sisa-sisa air saat memandikan sapi untuk 
menghindari berkembangbiaknya kuman, bakteri, dan 
jamur. 

Lokasi penelitian terletak di ketinggian ± 900 m 
di atas permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 
19-26°C dan kelembaban antara 84-92%. Kisaran suhu 
udara tersebut secara teoritis kurang sesuai dengan suhu 
udara ideal bagi kondisi fisiologis sapi perah untuk 
berproduksi. Suhu tubuh normal sapi perah berkisar 
antara 38,0-39,3°C dengan rata-rata 38,6°C. Kenaikan 
suhu udara akan mengakibatkan peningkatan frekuensi 
denyut nadi dan pernapasan setiap menitnya. 
Meningkatnya frekuensi pernapasan adalah reaksi tubuh 
sapi perah untuk mengatasi kenaikan suhu tubuhnya. 
Sementara meningkatnya frekuensi denyut nadi adalah 
untuk mempercepat penyaluran darah sebagai 
transportasi oksigen dan panas (Djaja dkk., 2009). 
Kisaran suhu optimal bagi sapi perah adalah 4,4-23,9°C 
(Schmidt dan Van Vleck, 1974). Pendapat ini diperkuat 
oleh Atmadilaga (1959) yang menyatakan bahwa sapi 
perah yang berasal dari daerah subtropis dapat 
berkembang baik dengan produksi susu tinggi pada 
daerah yang mempunyai ketinggian sekitar 750-1.250 m 
di atas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar 
antara 17-22°C dan kelembaban di atas 55%. 
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Frekuensi pemberian pakan sapi bunting, periode 
kering, dan laktasi berproduksi rendah (rata-rata produksi 
susu= 15-20 kg/ekor/hari) adalah dua kali sehari yaitu 
pagi dan siang hari. Sedangkan untuk sapi perah laktasi 
berproduksi tinggi (rata-rata produksi susu= 20-25 
kg/ekor/hari) adalah tiga kali sehari yaitu pagi, sore, dan 
malam hari. Pemerahan susu dilakukan dua kali sehari 
pada sapi laktasi berproduksi tinggi dan tiga kali sehari 
pada sapi laktasi berproduksi tinggi. Bahan pakan yang 
digunakan berupa konsentrat yang terdiri dari konsentrat 
B, Kangkung Fermentasi (KF) jantan, dan campuran 
menir kedelai dengan ampok jagung serta hijauan berupa 
rumput gajah (Pennisetum purpureum). 

Konsentrat B diberikan dalam bentuk kering dan 
pemberiannya adalah sebelum hijauan sesuai dengan 
pendapat Putra (2009) pemberian pakan konsentrat 
sebaiknya sebelum hijauan yang bertujuan untuk 
merangsang pertumbuhan mikroba rumen. Penambahan 
konsentrat dapat meningkatkan nilai pakan dan 
menambah energi. Tingginya pemberian pakan berenergi 
akan menyebabkan peningkatan konsumsi serta zat 
nutrisi dapat langsung diserap oleh usus tanpa terjadi 
fermentasi di rumen, mengingat rumen lebih banyak 
membutuhkan energi (Anonimus, 2008). Rata-rata 
pemberian konsentrat B adalah 10,71 kg/ekor/hari pada 
sapi bunting; 12,75 kg/ekor/hari pada sapi periode 
kering; 8,95 kg/ekor/hari pada sapi laktasi berproduksi 
rendah; dan 14,55 kg/ekor/hari pada sapi laktasi 
berproduksi tinggi. 

KF jantan dan campuran menir kedelai dengan 
ampok jagung diberikan sesaat setelah pemberian 
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konsentrat B sebanyak 1 kg/ekor/hari. Setelah konsentrat 
B, KF jantan, dan campuran menir kedelai dengan ampok 
jagung habis terkonsumsi (sekitar tiga jam) kemudian 
diberi rumput gajah sebanyak 27 kg/ekor/hari. Pakan 
hijauan dichopper terlebih dahulu sebelum diberikan 
kepada sapi sesuai dengan pendapat Firman (2010) 
hijauan yang diberikan sebaiknya sudah dipotong-potong 
terlebih dahulu agar sapi perah mudah mengunyah dan 
rumput yang terbuang bisa diminimalisir. 
Tabel 2. Hasil analisis laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas   Peternakan 
Universitas Brawijaya 

Bahan Pakan 
Kandungan Zat Makanan 

BK 
(%) 

Abu* 
(%) 

PK* 
(%) 

SK* 
(%) 

LK* 
(%) 

Konsentrat B 86,87 11,34 18,48 11,75 5,39 
Kangkung Fermentasi 
jantan 

86,58 10,71 13,36 13,74 6,17 

Campuran menir kedelai 
dengan ampok jagung 

 
39,79 

 
5,72 

 
17,87 

 
8,84 

 
8,73 

Pennisetum purpureum 18,68 9,38 8,30 41,69 2,23 
*) Berdasarkan 100% bahan kering 

Apabila ditinjau dari kualitas konsentrat yang 
diberikan berupa konsentrat B, KF jantan, dan menir 
kedelai dengan ampok jagung berturut-turut mengandung 
protein kasar sebesar 18,48%; 13,36%; dan 17,87% 
dengan TDN sebesar 73,33%; 75,63%; dan 82,61%. 
Sedangkan hijauan (rumput gajah) mengandung protein 
sebesar 8,30% dan TDN sebesar 61,08%. Apabila 
ditinjau dari jumlah pemberian pakan, sapi perah periode 
kering mendapatkan 15,26% PK dengan 69,30% TDN, 
laktasi berproduksi rendah mendapatkan 14,50% PK 
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dengan 68,36% TDN, dan laktasi berproduksi tinggi 
mendapatkan 15,52% PK dengan 69,63% TDN. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara kuantitas nutrisi sudah 
memenuhi kebutuhan sapi perah periode kering dan 
periode laktasi sesuai dengan  NRC (2001) bahwa sapi 
perah periode kering membutuhkan 12% PK dan 56% 
TDN. Sedangkan sapi perah periode laktasi dengan 
produksi susu 13-20 kg/hari membutuhkan 12-15% PK 
dan 67-71% TDN. 

Pemberian air minum dilakukan secara ad libitum 
sesuai dengan pendapat Firman (2010) pemberian air 
minum sebaiknya ad libitum sehingga sapi bisa 
sepuasnya minum air. Pernyataan ini diperkuat oleh 
Schmidt dan Van Vleck (1974) walaupun air bukan 
merupakan zat gizi pokok namun merupakan unsur yang 
paling penting untuk menopang kehidupan ternak. Air 
memainkan peranan penting dalam tubuh ternak yaitu 
membantu pengangkutan zat-zat gizi ke seluruh tubuh, 
mengangkut zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh 
tubuh menuju ginjal, dan membantu memelihara suhu 
tubuh agar tetap konstan. Air juga mengambil bagian 
dalam reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ternak. 
Menurut Putra (2009) kekurangan 10% air di dalam 
tubuh akan mengganggu kesehatan ternak dan 
kekurangan 20% akan menyebabkan kematian. 

Sistem perkawinan sapi di lokasi penelitian 
umumnya menggunakan inseminasi buatan (IB) dan 
sebagian kecil dengan kawin alam. Pelaksanaan 
inseminasi dilakukan oleh petugas inseminator 
peternakan. 
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4.2. Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Jenis Kelamin 
Bobot lahir pedet berdasarkan jenis kelamin dari 

hasil penelitian disajikan pada Tabel 3 berikut ini: 
Tabel 3. Rataan bobot lahir pedet jantan dan pedet betina 
Jenis Kelamin Jumlah Ternak 

(ekor) 
Bobot Lahir 

(kg) 
Jantan 25 39,80 ± 4,49a 
Betina 39 37,49 ± 3,55b 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan  perbedaan nyata (P < 
0,05) 

Bila dilihat dari jenis kelamin, hasil analisis 
statistik menggunakan uji-t tidak berpasangan 
menunjukkan bahwa bobot lahir pedet jantan nyata lebih 
berat dibandingkan pedet betina (P < 0,05). Hal ini 
berarti jenis kelamin turut mempengaruhi bobot lahir 
pedet. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Topal 
et al. (2010) yang melaporkan bahwa pedet yang lahir 
dengan jenis kelamin jantan mempunyai rataan bobot 
lahir lebih berat yaitu 42,46 ± 4,25 kg dibandingkan 
pedet yang lahir dengan jenis kelamin betina yaitu 40,73 
± 3,25 kg. 

Kisaran bobot lahir pedet jantan hasil penelitian 
adalah 30-48 kg dengan rataan 39,80 ± 4,49 kg, 
sedangkan pedet betina antara 30-44 kg dengan rataan 
37,49 ± 3,55 kg (Tabel 3). Rataan bobot lahir pedet 
jantan lebih berat dibandingkan pedet betina 
kemungkinan disebabkan oleh pengaruh lama 
kebuntingan. Menurut Prasojo dkk. (2010) koefisien 
korelasi antara lama kebuntingan dengan bobot lahir 
adalah sebesar 0,248. Nilai positif ini menunjukkan 



29�

�

bahwa semakin lama umur kebuntingan maka semakin 
berat bobot anak yang dilahirkan, demikian pula 
sebaliknya. 

Foetus jantan biasanya menyebabkan kebuntingan 
berlangsung lebih lama 1-2 hari sehingga memiliki bobot 
lahir lebih berat sekitar 5 kg daripada foetus betina 
(Toelihere, 1985). Koefisien korelasi antara jenis kelamin 
dengan bobot lahir adalah sebesar 0,075. Nilai positif ini 
membuktikan bahwa induk yang melahirkan pedet jantan 
mengalami masa kebuntingan yang lebih lama 
dibandingkan induk yang melahirkan pedet betina 
(Prasojo dkk., 2010). 

Menurut Maylinda dan Udo (1993) salah satu 
faktor utama yang mempengaruhi bobot lahir pedet 
adalah umur induk. Rata-rata umur induk di lokasi 
penelitian saat melahirkan pada paritas 1, 2, dan 3 
berturut-turut adalah 28 bulan, 41 bulan, dan 56 bulan. 

4.3. Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Paritas 
Rataan bobot lahir pedet berdasarkan paritas dari 

hasil penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut ini: 
Tabel 4. Rataan bobot lahir pedet pada paritas 1, 2, 3, 

  dan 4 
Paritas Jumlah Ternak (ekor) Bobot Lahir (kg) 

1 6 38,83 ± 2,56 
2 25 38,08 ± 3,70 
3 26 38,81 ± 4,82 
4 7 37,57 ± 3,87 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa bobot 
lahir antar paritas tidak terdapat perbedaan nyata, tetapi 
cenderung mengalami penurunan dengan semakin 
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bertambahnya paritas. Rataan paritas 1, 2, 3, dan 4 
berturut-turut adalah sebesar 38,83 ± 2,56 kg, 38,08 ± 
3,70 kg, 38,14 ± 6,31 kg, dan 37,57 ± 3,87 kg (Tabel 4). 
Menurut hasil penelitian Aksakal dan Bayram (2009) 
seiring dengan meningkatnya paritas induk sapi FH maka 
bobot lahir pedet semakin menurun dengan rataan paritas 
1, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebesar 43,78 ± 0,483 
kg, 42,74 ± 0,307 kg, dan 42,03 ± 0,472 kg. Perbedaan 
hasil penelitian tersebut disebabkan oleh bangsa pejantan 
yang digunakan, status gizi, kesehatan ternak, dan iklim 
yang berbeda pada masing-masing lokasi penelitian. 

4.4. Ripitabilitas Bobot Lahir 
Ripitabilitas adalah suatu konstante yang 

menunjukkan besarnya hubungan di antara beberapa 
pengukuran pada suatu sifat pada individu yang sama. 
Konstante ini merupakan sifat yang muncul beberapa kali 
secara berurutan dalam hidup ternak (Maylinda, 2010). 

Estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir sapi perah 
hasil penelitian disajikan pada Tabel 5 berikut ini: 
Tabel 5. Estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir pedet 
Pengukuran Jumlah Ternak (ekor)    r ± SE* 
Catatan paritas 2 
dan 3 19 0,25 ± 0,22 
Catatan paritas 
tidak berurutan 32   0,40 ± 0,15 
Keterangan: * = ripitabilitas ± standard error 

Nilai ripitabilitas bobot lahir hasil penelitian dari 
catatan paritas 2 dan 3 adalah 0,25 ± 0,22 (Tabel 5). Hal 
ini menunjukkan bahwa 25% dari ragam dalam bobot 
lahir disebabkan oleh perbedaan antar individu akibat 
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pengaruh faktor genetik dan lingkungan permanen, 
sedangkan 75% disebabkan pengaruh lingkungan 
temporer. Pengaruh lingkungan temporer tersebut 
meliputi iklim, perubahan kuantitas dan kualitas pakan, 
serta kesehatan ternak. 

Nilai ripitabilitas bobot lahir hasil penelitian ini 
lebih tinggi daripada hasil penelitian Aksakal dan 
Bayram (2009) yaitu sebesar 0,21 ± 0,07 pada sapi FH. 
Namun lebih rendah dari hasil penelitian Bakir et al. 
(2004) yang menghasilkan nilai ripitabilitas sebesar 0,34 
± 0,02 pada sapi FH. Lebih rendahnya nilai ripitabilitas 
hasil penelitian ini diduga terutama disebabkan oleh 
besarnya komponen ragam lingkungan temporer berupa 
penentuan lama masa kering. Masa kering yang 
bervariasi dapat meningkatkan keragaman bobot lahir 
dalam individu sehingga akan mempengaruhi hasil 
perhitungan nilai ripitabilitas. 

Periode kering adalah periode kritis untuk 
kesehatan, produksi, dan reproduksi sapi perah dengan 
lama periode kurang lebih 50-70 hari sebelum 
melahirkan (Anonimus, 2011c). Bobot foetus bertambah 
sangat cepat selama dua sampai tiga bulan terakhir masa 
kebuntingan. Protein merupakan komponen utama 
pembentukan jaringan tubuh, sehingga semakin tinggi 
protein yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh 
tubuh maka akan meningkatan pembentukan jaringan 
dari organ-organ foetus (Toelihere, 1985). 

Nilai ripitabilitas bobot lahir berdasarkan catatan 
paritas tidak berurutan adalah 0,40 ± 0,15 (Tabel 5). Hal 
ini menunjukkan bahwa 40% dari ragam dalam bobot 
lahir disebabkan oleh perbedaan antar individu akibat 
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pengaruh faktor genetik dan lingkungan permanen, 
sedangkan 60% disebabkan pengaruh lingkungan 
temporer. Lebih tingginya nilai ripitabilitas bobot lahir 
dari catatan paritas tidak berurutan ini diduga karena 
lebih besarnya sampel yang digunakan. Menurut 
Stansfield (1991) jika besar sampel telah mewakili 
sebuah populasi dimana sampel itu merupakan 
bagiannya, maka rataan merupakan perkiraan yang tepat 
dari nilai tengah seluruh populasi. Parameter jarang 
diketahui dan harus diperkirakan dari hasil-hasil yang 
diperoleh dari pengambilan sampel sehingga penggunaan 
sampel yang semakin besar akan meningkatkan ketelitian 
perkiraan sebuah parameter. 

Pengaruh lingkungan temporer adalah acak dan 
cenderung saling meniadakan dengan catatan-catatan 
berulang. Tetapi, pengaruh ini tidak pernah lenyap 
dengan sempurna dan ���� �� akan tetap ada dalam rata-rata 
dari n catatan. Ini berarti bahwa komponen ���� �� dari 
penyebut pada persamaan ripitabilitas akan berkurang 
menjadi 0,5����  pada rata-rata dari dua catatan, menjadi 
0,33����  pada rata-rata dari tiga catatan, menjadi 0,25����  
pada rata-rata dari empat catatan, dan seterusnya. Jelaslah 
bahwa pengurangan penyebut secara praktek dapat 
dicapai dan diperoleh dengan menggunakan tiga sampai 
empat catatan (Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto, 
1984). 

Nilai ripitabilitas bobot lahir hasil penelitian dari 
catatan paritas 2 dan 3 termasuk dalam kategori sedang 
karena berada dalam kisaran 0,2-0,4, begitu pula yang 
berasal dari catatan paritas tidak berurutan. Nilai 
ripitabilitas berkisar antara 0-1 yang dikelompokkan 
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menjadi tiga kategori, yaitu < 0,2 (rendah), 0,2-0,4 
(sedang) dan > 0,4 (tinggi) (Anonimus, 2011d). Nilai 
ripitabilitas yang mendekati 1 menunjukkan suatu sifat 
mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada 
paritas berikutnya (Kurnianto, 2009). 

Nilai standard error ripitabilitas bobot lahir dari 
catatan paritas 2 dan 3 adalah 0,22, sedangkan dari 
catatan paritas tidak berurutan adalah 0,15. Tingginya 
nilai standard error hasil penelitian ini diduga, karena 
sedikitnya jumlah sampel dalam pengamatan dan 
besarnya ragam bobot lahir dalam individu. Tingginya 
nilai ini menunjukkan masih besarnya ragam lingkungan 
dan ragam data yang dianalisis. Namun nilai tersebut 
masih lebih kecil daripada nilai ripitabilitasnya. Hal ini 
berarti bahwa bobot lahir masih dapat dijadikan petunjuk 
dan pertimbangan dalam program seleksi. 

Nilai standard error tersebut bila digambarkan 
pada distribusi/penyebaran normal maka kurvanya akan 
rendah mendatar yang berarti pengamatan-pengamatan 
menyebar menjauhi rataan. Nilai ini berguna untuk 
mengukur sampai sejauh mana rataan contoh (��) dan 
dipercaya sebagai penduga dengan cara menghitung 
simpangan baku dari beberapa nilai rataan contoh yang 
ditarik dari sebuah populasi (Maylinda, 2010). 

4.4. Most Probable Producing Ability (MPPA) 
Nilai ripitabilitas bobot lahir dapat digunakan 

sebagai penduga kemampuan berproduksi atau Most 
Probable Producing Ability (MPPA) dari seekor induk 
sapi perah. Menurut Hardjosubroto (1994) MPPA adalah 
suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan 
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berproduksinya seekor hewan betina yang diperhitungkan 
atau diduga atas dasar data performansnya yang telah 
ada. Nilai MPPA sering digunakan dalam seleksi sapi 
perah. 

Ranking ternak berdasarkan nilai MPPA hasil 
penelitian dari catatan paritas 2 dan 3 disajikan pada 
Tabel 6 berikut ini: 
Tabel 6. Ranking ternak berdasarkan nilai MPPA dari 

  catatan paritas 2 dan 3 
Ranking No Telinga 

Induk 
Rataan 

Individu 
Rataan 

Populasi 
MPPA 

1 66 43,79 39,81 1,59 
2 43 43,61 39,81 1,52 
3 4 42,93 39,81 1,25 
4 48 42,76 39,81 1,18 
5 86 42,64 39,81 1,13 
6 35 42,40 39,81 1,04 
7 50 42,32 39,81 1,00 
8 19 42,20 39,81 0,96 
9 55 41,70 39,81 0,76 
10 54 40,14 39,81 0,13 
11 74 38,49 39,81 -0,53 
12 52 38,17 39,81 -0,66 
13 28 38,11 39,81 -0,68 
14 32 37,63 39,81 -0,87 
15 56 37,49 39,81 -0,93 
16 101 36,50 39,81 -1,32 
17 58 36,05 39,81 -1,50 
18 91 34,90 39,81 -1,96 
19 44 34,61 39,81 -2,08 

Keterangan:  tanda (-) adalah nilai MPPA di bawah 
rataan populasi  
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Nilai rataan bobot lahir populasi hasil penelitian 
dari catatan paritas 2 dan 3 adalah 39,81 ± 4,05 kg. Induk 
yang memiliki nilai MPPA di atas rataan populasi 
berjumlah 10 ekor (52,63%) dengan nilai rataan bobot 
lahir individu berkisar antara 40,14-43,79 kg (Tabel 6). 

Ranking pertama ditempati sapi bernomer telinga 
66 dengan nilai MPPA 1,59. Hal ini berarti bahwa sapi 
tersebut mempunyai mutu genetik paling tinggi dalam 
populasi karena memiliki kemampuan melahirkan anak 
dengan rataan bobot lahir individu sebesar 43,79 kg atau 
3,98 kg lebih tinggi dari rataan populasi. 

Sapi-sapi bernomer telinga 43, 4, 48, 86, 35, dan 
50 memiliki nilai MPPA dalam kisaran 1,00-1,52 dengan 
rataan bobot lahir individu sebesar 42,32-43,61 kg atau 
2,51-3,80 kg di atas rataan populasi, sehingga sapi-sapi 
tersebut menempati ranking kedua. Ranking ketiga 
ditempati sapi bernomer telinga 19, 55, dan 54 dengan 
kisaran nilai MPPA antara 0,13-0,96 dan rataan bobot 
lahir individu sebesar 40,14-42,20 kg atau 0,33-2,39 kg 
di atas rataan populasi. 

Induk sapi dengan nilai MPPA di atas rataan 
populasinya (terutama yang menduduki ranking atas) 
layak dipilih sebagai tetua untuk dikembangbiakkan 
dalam populasi karena memiliki kemampuan mewariskan 
bobot lahir yang tinggi pada keturunannya dan mampu 
mengulangnya pada paritas berikutnya. Menurut 
Olawumi dan Salako (2010) rata-rata produksi susu dan 
bobot hidup dewasa ternak lebih tinggi pada ternak yang 
lahir dengan bobot lahir tinggi daripada bobot lahir 
rendah. Selain itu, bobot lahir merupakan ekspresi 
fenotip dari genotip yang dapat digunakan sebagai 
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indikator plasma nutfah unggul, dengan demikian 
membantu dalam pemilihan ternak yang produktif. 

Induk sapi yang memiliki nilai MPPA di bawah 
rataan populasi dengan nilai rataan bobot lahir individu 
berkisar antara 34,61-38,49 kg berjumlah 9 ekor 
(47,37%) (Tabel 6). Induk-induk tersebut dapat 
dipertimbangan untuk diculling karena memiliki 
kemampuan melahirkan anak dengan bobot lahir rendah. 
Menurut Maylinda dan Udo (1993) bobot lahir rendah 
merupakan salah satu penyebab tingginya angka 
mortalitas anak sapi. 
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Ranking ternak berdasarkan nilai MPPA dari 
catatan paritas tidak berurutan disajikan pada Tabel 7. 
Tabel 7. Ranking ternak berdasarkan nilai MPPA dari 

catatan paritas tidak berurutan 
Ranking No Telinga Induk Rataan Individu Rataan Populasi MPPA 

1 20 46,50 39,76 3,85 
2 66 43,79 39,76 2,30 
3 43 43,61 39,76 2,20 
4 4 42,93 39,76 1,81 
5 48 42,76 39,76 1,71 
6 86 42,64 39,76 1,65 
7 8 42,40 39,76 1,51 
8 17 42,40 39,76 1,51 
9 35 42,40 39,76 1,51 

10 50 42,32 39,76 1,46 
11 19 42,20 39,76 1,39 
12 55 41,70 39,76 1,11 
13 11.01 41,34 39,76 0,90 
14 36 41,14 39,76 0,79 
15 31 40,58 39,76 0,47 
16 54 40,14 39,76 0,22 
17 57 40,14 39,76 0,22 
18 S.01 39,55 39,76 -0,12 
19 74 38,49 39,76 -0,73 
20 52 38,17 39,76 -0,91 
21 67 38,14 39,76 -0,93 
22 28 38,11 39,76 -0,94 
23 32 37,63 39,76 -1,22 
24 56 37,49 39,76 -1,30 
25 105 37,10 39,76 -1,52 
26 101 36,50 39,76 -1,86 
27 58 36,05 39,76 -2,12 
28 89 36,04 39,76 -2,13 
29 69 35,61 39,76 -2,37 
30 24 34,98 39,76 -2,73 
31 91 34,90 39,76 -2,78 
32 44 34,61 39,76 -2,94 

Keterangan:  tanda (-) adalah nilai MPPA di bawah 
rataan populasi 
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Nilai rataan populasi hasil penelitian dari catatan 
paritas 1, 2, 3, dan 4 adalah 39,76 ± 4,03 kg. Sapi yang 
memiliki nilai MPPA di atas rataan populasi berjumlah 
17 ekor (53,13%) dengan nilai rataan bobot lahir individu 
berkisar antara 40,14-46,50 kg (Tabel 7). 

Ranking pertama ditempati sapi bernomer telinga 
20 dengan nilai MPPA 3,85. Hal ini berarti bahwa sapi 
tersebut mempunyai mutu genetik paling tinggi dalam 
populasi karena memiliki kemampuan melahirkan anak 
dengan rataan bobot lahir individu sebesar 46,50 kg atau 
6,74 kg di atas rataan populasi. 

Sapi bernomer telinga 66 dan 43 memiliki nilai 
MPPA yang hampir sama yaitu 2,30 dan 2,20, dengan 
rataan bobot lahir individu sebesar 43,79 kg dan 43,61 kg 
atau 4,03 kg dan 3,85 kg di atas rataan populasi. 
Kemudian diikuti sapi bernomer telinga 4, 48, 86, 8, 17, 
35, 50, 19, dan 55 dengan kisaran nilai MPPA antara 
1,11-1,81 dan rataan bobot lahir individu sebesar 41,70-
42,93 kg atau 1,94-3,17 kg di atas rataan populasi. Sapi 
bernomer telinga 11.01, 36, 31, 54, dan 57 menempati 
posisi terakhir dengan kisaran nilai MPPA 0,90-0,22 dan 
rataan bobot lahir individu sebesar 40,14-41,34 kg atau 
0,38-1,58 kg di atas rataan populasi. Sapi-sapi tersebut 
masing-masing menempati ranking kedua, ketiga, dan 
keempat. 

Induk sapi yang memiliki nilai MPPA di bawah 
rataan populasi berjumlah 15 ekor (46,87%) dengan nilai 
rataan individu berkisar antara 34,61-39,55 kg (Tabel 7). 
Induk-induk tersebut dapat dipertimbangan untuk 
diculling karena memiliki kemampuan melahirkan anak 
dengan bobot lahir rendah. 
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Pengaruh lingkungan temporer cukup beragam 
dari satu catatan bobot lahir dari seekor sapi perah dan 
pengaruhnya bersifat acak, maka penggunaan beberapa 
catatan bobot lahir dapat mengurangi pengaruh 
lingkungan. Dengan demikian, rataan dari beberapa 
catatan bobot lahir merupakan indikator yang baik untuk 
perkiraan produksi di masa mendatang. Semakin banyak 
jumlah catatan bobot lahir dari masing-masing induk 
sapi, maka akan semakin mendekati kemampuan 
berproduksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, jumlah 
catatan bobot lahir sangat menentukan akurasi perkiraan 
nilai MPPA. 


