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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Litter size 

 Hasil penelitian diperoleh litter size hamster Campbell pada hasil perkawinan 

pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal sebanyak 5,50±2,20 

ekor/induk sedangkan pada hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan 

betina warna bulu dove sebanyak 5,38±2,13 ekor/induk. Jumlah litter size hamster 

Campbell pada penelitian ini hamper sama dengan hasil penelitian Wibowo (2010), 

pada hamster Campbell sebesar 5,33 ekor/induk dan Wildan (2011) yang melaporkan 

litter size hamster Campbell sebesar 5,85±1,81 ekor/induk. 

 Data dan hasil analisis statistik dengan perlakuan perbedaan warna bulu pada 

induk hamster Campbell terhadap litter size dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa litter size hamster Campbell hasil perkawinan hamster Campbell 

normal dengan induk warna bulu normal dan dove tidak berbeda (P>0,05). Rataan 

litter size pada hamster Campbell hasil perkawinan hamster Campbell normal dengan 

induk dengan warna bulu normal dan dove dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Rataan Litter size Hamster Campbell hasil perkawinan hamster 

Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan 

dove 

 

 Berdasarkan Gambar 2 diketahui rataan litter size hamster Campbell pada 

hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal lebih 

tinggi daripada rataan litter size hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna 

bulu normal dengan betina warna bulu dove.  

Perbedaan litter size ini dipengaruhi oleh sel telur yang dilepaskan saat 

ovulasi, beberapa sel telur yang diovulasikan dari follicle de graaf tidak semua 
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dibuahi dan sebagian akan mati dalam uterus (Nuryadi, 2000). Santoso (2000) 

mengemukakan jumlah sel telur yang diovulasikan dan dibuahi serta berkembang 

menjadi anak sampai lahir tergantung pada kondisi induk, umur induk, kualitas pakan 

dan bangsa. Kualitas pakan yang baik  menentukan jumlah sel telur yang dihasilkan 

dalam satu proses ovulasi serta kondisi uterus untuk menyediakan makanan anak 

selama  kebuntingan sedangkan Vallet et al, (2009) menyatakan bahwa litter size 

dipengaruhi oleh banyaknya ova yang diovulasikan, gagalnya fertilisasi antara ovum 

dan spermatozoa, tingkat kematian janin dan jumlah janin yang bertahan saat 

kebuntingan. 

 Hasil litter size tidak berbeda, hal ini menandakan bahwa warna bulu hamster 

merupakan sifat kualitatif dan dipengaruhi oleh pasangan gen sederhana serta tidak 

berhubungan dengan produksi. Sifat kualitatif dapat diartikan sebagai sifat luar yang 

tampak dengan sedikit atau bahkan takada hubungannya dengan kemampuan 

produksi Variasi pola, warna bulu, dan warna mata merupakan sifat kualitatif pada 

kelinci yang dipengaruhi oleh gen-gen pengatur pola warna (Fafarita, 2006). Sifat 

kualitatif seperti warna, pola warna pada sapi FH, sifat bertanduk atau tidak 

bertanduk pada sapi sangat mudah dibedakan tanpa harus mengukurnya. Sifat 

kualitatif biasanya hanya dikontrol oleh sepasang gen dan bersifat tidak aditif, pada 

populasi yang cukup besar variasi sifat kualitatif bersifat tidak kontinu. Sumber 

semua warna rambut, kulit, dan mata pada ternak adalah pigmen melanin. Pada 

mamalia terdapat dua macam melanin yaitu melanin hitam (eumelanin) dan melanin 

merah (phaemelanin). Warna rambut, dan kulit dikontrol oleh gen-gen yang terletak 

pada beberapa lokus yang mempengaruhi sintesis pigmen melalui kerja enzim, negitu 

juga dengan p[enyebaran dan lokasi granul pigmen pada sel kulit dan rambut. 

 Menurut Dian (2007), jumlah anak per induk per kelahiran tergantung pada 

umur dan ukuran tubuh induk sedangkan nutrisi induk akan menentukanukuran tubuh 

atau rataan bobot lahir anak. Umur yang terlalu tua atau muda menyebabkan 

penurunan jumlah anak perkelahiran, demikian pula ukuran tubuh terutama ukuran 

tubuhyang terlalu kecil dapat mempengaruhi jumlah anak per kelahiran. 

 Pakan yang diberikan pada penelitian ini berupa campuran millet, biji bunga 

matahari, susu pap dan kecambah juga berpengaruh terhadap produktivitas hamster 

Campbell.Menurut Iriyanti, Zuprizal, Yuwanta dan Keman (2007) biji bunga 

matahari mengandung sangat sedikit unsure yang berbahaya bagi hewan sehingga biji 

ini sangatlah penting bagi produsen makanan hewan. Biji bunga matahari banyak 

mengandung minyak canola yang jumlah perbandingan omega-6 dan omega 3 sebesar 

2:1. Isnaeni (2010), menyatakan omega-3 dan omega-6 dapat meningkatkan kualitas 

reproduksi, kecemerlangan warna bulu dan kualitas suara pada burung 
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4.2 Bobot Lahir 

 Bobot lahir adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang segera setelah 

dilahirkan. Data dan hasil analisis statistik dengan perlakuan perbedaan warna bulu 

pada induk hamster Campbell terhadap bobot lahir anak hamster dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Hasil uji t menunjukkan bahwa bobot lahir hamster Campbell hasil 

perkawinan hamster Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan 

dove tidak berbeda (P>0,05). Hasil penelitian diperoleh bobot lahir hamster Campbell 

pada hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal 

sebanyak 1,61±0,10 gram/ekor sedangkan pada hasil perkawinan pejantan warna bulu 

normal dengan betina warna bulu dove sebanyak 1,62±0,17 gram/ekor. Rataan hasil 

penelitian ini lebih rendah dengan hasil penelitian Wibowo (2010), pada hamster 

Campbell sebesar 1,75±0,244 gram/ekor dan Wildan (2011) dengan jenis hamster 

yang sama sebesar 1,71±0,12 gram/ekor. 

 Tidak berbedanya bobot lahir ini dikarenakan warna bulu merupakan sifat 

kualitatif. Sifat kualitatif adalah suatu sifat individu yang dapat diklasifikasikan 

kedalam satu dari dua kelompok atau lebih, dan pengelompokan itu berbeda jelas satu 

sama lain. Rataan bobot lahir pada hamster Campbell hasil perkawinan hamster 

Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan dove dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rataan Bobot Lahir Hamster Campbell hasil perkawinan hamster 

Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan dove 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa rataan bobot lahir hamster Campbell pada 

hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal lebih 

rendah daripada rataan bobot lahir hamster Campbell hasil perkawinan pejantan 

warna bulu normal dengan betina warna bulu dove. Perbedaan bobot lahir ini 

dipengaruhi oleh genetic, bangsa, paritas, jenis kelamin, jumlah anak dalam 
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kandungan dan pakan. Brahmantiyo, Raharjo, Savitri dan Duldjaman (2009) 

mengemukakan bahwa jumlah anak yang tinggi menghasilkan bobot individu lebih 

rendah, dimana korelasi antara jumlah anak perkelahiran dengan bobot lahir pada 

hamster Campbell sebesar 0,92 (Wibowo, 2010). 

 Jumlah anak dalam kelahiran juga berpengaruh besar terhadap bobot individu 

anak. Aanak yang dilahirkan dari kelahiran yang memiliki jumlah anak sedikit 

dimungkinkan bobotnya dua kali atau lebih dari yang berasal dari kelahiran yang 

memiliki jumlah anak banyak. 

 Litter size pada hamster akan mempengaruhi bobot lahir, dimana semakin 

tinggi litter size maka bobot lahir akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa jumlah anak dalam kelahiran 

berpengaruh besar terhadap bobot individu anak. Anak yang sedikit dimungkinkan 

bobotnya dua kali atau lebih dari yang berasal dari kelahiran yang memiliki jumlah 

anak banyak. 

 Hal tersebut menandakan, bahwa semakin tinggi litter size akan menghasilkan 

bobot lahir yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah litter size yang rendah. 

Dengan kata lain ada kecenderungan bahwa semakin banyak anak dilahirkan per 

kelahiran maka rataan  bobot lahir akan makin kecil. Rendahnya bobot lahir anak 

dengan litter size tinggi disebabkan karena pada litter size yang tinggi terdapat 

keterbatasan volume uterus terdapat lebih dari satu fetus maka calon anak tersebut 

akan terganggu pertumbuhannya akibat harus berdesak-desakan dalam uterus yang 

sempit. Jumlah fetus yang semakin banyak akan mengurangi fetus sehingga 

pertumbuhan pra-natal akan terganggu. 

 Peningkatan jumlah anak per kelahiran dapat menurunkan laju pertumbuhan 

pra natal karena adanya variasi dalam fungsi plasenta dan lama kebuntingan. 

Keterlambatan pertumbuhan fetus tersebut semakin jelas dengan bertambahnya umur 

kebuntingan, selain itu kemungkinan juga disebabkan oleh terbatasnya pasokan gizi 

darah dari induk sehingga ukuran plasenta kecil. Apabila terdapat banyak plasenta 

dalam satu tanduk uterin (fetus kembar) maka aliran darah pada arteri uteri dapat 

menurun sehingga pasokan oksigen menurun menyebabkan keabnormalan vaskuler 

plasenta dan berpengaruh terhadap pertumbuhan pra natal. 

 Keadaan ini dapat diduga bahwa dalam masa pertumbuhan prenatal atau 

pertumbuhan foetus selama dalam kandungan, foetus tunggal memperoleh makanan 

dari induknya lebih banyak jika dibandingkan dengan foetus kembar. 

 Hal ini dapat terjadi karena pada foetus yang kembar ada persaingan dalam 

memperoleh zat makanan antar foetus. Dengan demikian, laju pertumbuhan masing-

masing individu foetus yang kembar selama dalam kandungan mengalami hambatan. 

Terjadinya hambatan laju pertumbuhan tersebut akhirnya dapat menyebabkan bobot 

lahir anak kembar menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan anak lahir tunggal. 

Peningkatan jumlah anak sekelahiran pada ternak yang termasuk spesies polytocous, 
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cenderung akan diikuti oleh penurunan laju pertumbuhan sebelum lahir sehingga 

bobot anak yang dilahirkan akan rendah (Hafez dan hafez, 2008). 

4.3 Bobot Sapih 

 Bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang pada saat 

disapih dan dilakukan saat umur 21 hari. Data dan hasil analisis statistik dengan 

perlakuan perbedaan warna bulu pada induk hamster Campbell terhadap bobot sapih 

anak hamster dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil uji t menunjukkan bahwa bobot 

sapih hamster Campbell normal dengan induk warna bulu normal dan dove tidak 

berbeda (P>0,05). Rataan bobot sapih pada hamster Campbell hasil perkawinan 

hamster Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan dove dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Rataan Bobot Sapih Hamster Campbell hasil perkawinan hamster 

Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan dove 

 Rata-rata bobot sapih anak hamster Campbell hasil perkawinan hasil 

perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal sebanyak 

14,66±3,62 gram/ekor sedangkan pada hasil perkawinan pejantan warna bulu normal 

dengan betina warna bulu dove sebanyak 14,92±2,93 gram/ekor. Hasil penelitian ini 

lebih rendah dengan hasil penelitian Wildan (2011) yang melaporkan bobot sapih 

hamster Campbell sebesar 15,19±0,74 gram/ekor. 

 Gambar 4 menunjukkan bahwa rataan bobot sapih hamster Campbell pada 

hasil perkawinan pejantan warna bulu normnal dengan betina warna bulu normal 

lebih rendah daripada rataan bobot sapih hamster Campbell hasil perkawinan pejantan 

warna bulu normal dengan betina warna bulu dove. Perbedaan bobot sapih ini sangat 

dipengaruhi jumlah anak perkelahiran, bobot lahir, bangsa, pakan, pertumbuhan anak 

hamster setelah lahir serta kemampuan induk membesarkan anaknya. Pertumbuhan 

setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produiksi susu induk (Thompson, Gill and 

14,66 14.92

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Normal x Normal Normal x Dove

gr
am

Perkawinan Hamster Campbell

Bobot Sapih



20 
 

Varley, 2004). Akibat jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan produksi susu 

induk yang sangat terbatas maka pertumbuhan anak-anaknya akan mengalami 

kelambatan. 

 Semakin tinggi litter size pada hamster maka bobot sapih akan semakin 

rendah. Rendahnya bobot sapih ini dikarenakan produksi air susu induk terbatas bila 

memiliki anak banyak sehingga jumlah tersebut harus dibagi-bagi, sedangkan anak 

yang sedikit mendapat lebih banyak susu sehingga pertumbuhan prasapih lebih cepat 

dan memiliki bobot sapih yang lebih besar dibandingkan anak yang berasal dari litter 

size tinggi. Anak tunggal memiliki peluang hidup (kesempatan hidup) yang lebih 

tinggi dibandingkan anak kembar karena tidak adanya persaingan (kompetisi) dalam 

mendapatkan air susu induk sehingga bobot sapihnya lebih tinggi. 

 Bobot sapih merupakan sifat yang juga dipengaruhi l;ingkungan dimana 

pakan berpengaruh terhadap produksi susu induk. Walaupun dengan pakan dengan 

jumlah dan kualitas yang sama tetapi produksi susu induk berbeda. Hal ini 

disebabkan karena produksi susu induk yang sangat terbatas maka pertumbuhan anak-

anaknya akan mengalami kelambatan. 

 Bobot sapih hamster dapat dipengaruhi oleh litter size dan bobot lahir, seperti 

yang dikemukakan oleh Brahmantyo dkk (2009) bahwa kelinci dengan litter size 

rendah atau bobot lahir tinggi dapat mengakibatkan bobot sapih yang tinggi. Jumlah 

anak yang sedikit menyebabkan anak mendapatkan air susu yang cukup sehingga 

dapat mencapai bobot sapih yang lebih tinggi dan bobot lahir anak tinggi sehingga 

mempunyai daya menghisap yang kuat. 

 

4.4 Kematian Anak Hamster 

 Kemampuan hidup anak suatu ternak 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. 

 Data dan hasil analisis statistic dengan perlakuan perbedaan warna bulu pada 

induk hamster Campbell terhadap kematian anak hamster masa pra sapih dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Hasil uji t menunjukkan bahwa kematian anak hamster Campbell 

hasil perkawinan hamster Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal 

dan dove tidak berbeda (P>0,05). Rataan kematian anak hamster Campbell hasil 

perkawinan hamster Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal dan 

dove dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Rataan Kematian Anak Hamster Campbell hasil perkawinan 

hamster Campbell normal dengan induk dengan warna bulu normal 

dan dove 

 Rataan kematian anak hamster prasapih pada hamster Campbell pada hasil 

perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal sebanyak 

2±0,82 ekor (12,81%) sedangkan pada hasil perkawinan pejantan warna bulu normal 

dengan betina warna bulu dove sebanyak 1,75±0,5 ekor (21,28 %). Nilai mortalitas 

tersebut lebih rendah dari penelitian Wibowo (2010) pada hamster Campbell sebesar 

26,452 persen dan lebih tinggi dari penelitian Wildan (2011) yaitu sebesar 4,27 

persen. 

 Gambar 5 menunjukkan bahwa rataan mortalitas anak hamster Campbell pada 

hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal lebih 

tinggi daripada rataan mortalitas hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna 

bulu normal dengan betina warna bulu dove. Perbedaan tingkat kematian ini 

dipengaruhi oleh litter size, bobot lahir, produksi susu induk, penyakit dan 

lingkungan. Jumlah anak yang dilahirkan serta kesehatan memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kematian anak hamster. Semakin banyak jumlah anak maka akan semakin 

tinggi tingkat kematian, hal ini disebabkan karena pada hamster yang memiliki litter 

size tinggi, maka kandang akan lebih cepat kotor sehingga mempengaruhi 

palatabilitas pakan. 

 Tingkat mortalitas yang tinggi diduga karena pengaruh lingkungan (iklim, 

angin, dan suhu) yang dapat menimbulkan cekaman stress pada anak hamster 

Campbell. Brahmantyo (2008) menyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan 

masalah penting karena berpengaruh terhadap kematian pada anak kelinci dimana 

pemeliharaan kelinci sangat membutuhkan sanitasi yang bersih, sirkulasi udara yang 

lancar serta penanganan pengobatan yang cepat. 
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 Faktor lain yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada hamster yang 

mempunyai litter size tinggi maka bobot lahir anaknya juga rendah, sehingga akan 

menyebabkan tingkat kematiannya juga tinggi. Anak hamster yang bobot lahirnya 

rendah akan mati karena terlalu lemah untuk menyusu pada induknya. Anak ini akan 

habis dimakan oleh induknya, tindakan induk memakan anaknya sendiri yang 

kondisinya lemah bukan kanibalisme, tetapi dilakukan untuk mempertahankan dan 

menjaga kondisi lingkungan atau sarangnya. Anak hamster yang mati dan tidak 

segera dimakan akan membusuk dan mengotori atau membasahi sarang, sehingga 

bayi yang masih sehat bias mati karena kedinginan (Anonimous, 2009). 

 

4.5 Pertambahan Bobot Badan pra sapih 

 Pertambahan bobot badan anak merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan pertumbuhan anak hingga sapih. Data dan hasil analisis statistic dengan 

perlakuan perbedaan warna bulu pada induk hamster Campbell terhadap pertambahan 

bobot badan pra sapih anak hamster masa pra sapih dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan pra sapih anak hamster 

Campbell hasil perkawinan hamster Campbell normal dengan induk dengan warna 

bulu normal dan dove dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Rataan Pertambahan bobot badan pra sapih Anak Hamster 

Campbell hasil perkawinan hamster Campbell normal dengan induk 

dengan warna bulu normal dan dove 

 Rata-rata pertambahan bobot badan pra sapih anak hamster Campbell hasil 

perkawinan pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu normal sebanyak 

0,62±0,17 gram/hari/ekor, sedangkan pada hasil perkawinan pejantan warna bulu 

normal dengan betina warna bulu dove sebanyak 0,64±0,13 gram/hari/ekor. 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot badan pra sapih 

anak hamster Campbell pada hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan 

betina warna bulu normal lebih tinggi daripada rataan pertambahan bobot badan pra 
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sapih anak hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna bulu normal dengan 

betina warna bulu dove. Pertumbuhan anak setelah lahir tergantung pada bobot lahir, 

jumlah anak sekelahiran, produksi susu dan sifat asuh (maternal ability) dari induk 

serta konsumsi makanan. Jumlah anak yang sedikit menyebabkan anak mendapatkan 

air susu yang cukup sehingga dapat mencapai bobot sapih yang lebih tinggi sehingga 

mempunyai daya menghisap yang kuat (Shar and Lkhagvasuren, 2008). 

 Selama periode pra sapih peran induk sangat dominan dalam mendapatkan 

bobot hidup anak sapih yang tinggi dan mengurangi tingkat mortalitas anak. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir sampai disapih dipengaruhi oleh 

bobot lahir dan produksi susu induk (Subandriyo, 2000). Pertumbuhan periode sapih 

juga dipengaruhi litter size (Setiadi, Suparyanto, Handriawan dan Praharani, 2000). 

Anak tunggal mempunyai pertumbuhan lebih cepat karena mendapat lebih banyak 

susu, namun bagaimanapun juga pada induk yang dapat mempunyai anak kembar, 

total rataan pertambahan bobot hidup anak lebih besar daripada induk yang memiliki 

anak tunggal, karena induk yang memiliki anak kembar menghasilkan lebih banyak 

susu untuk anak kembar (Shar and Lkhagvasuren, 2008). 

 Pertambahan bobot badan (PBB) prasapih anak domba pada kelahiran kembar 

cenderung lebih rendah, disebabkan oleh adanya kompetisi dari anak yang dilahirkan 

untuk mendapatkan susu dari induknya (Setiadi, Suparyanto, Handriawan dan 

Praharani, 2000). Anak hamster yang dengan litter size rendah mempunyai 

pertumbuhan yang lebih cepat karena mendapat lebih banyak air susu induk 

dibandingkan anak yang dilahirkan dari litter size tinggi. Efek kompetisi antar anak 

yang dilahirkan dari litter size tinggi dan ketersediaan air susu induk yang terbatas 

pada permulaan laktasi serta masalah fisik induk menyebabkan perbedaan konsumsi 

tiap anak sehingga pertambahan bobot prasapih akan berbeda pada masing-masing 

anak dan cenderung lebih rendah pada kelahiran dengan litter size tinggi. Anak 

hamster pada kelahiran dengan litter size tinggi cenderung memiliki bobot lahir yang 

lebih rendah dibandingkan kelahiran dengan litter size rendah sehingga kondisi 

tubuhnya lemah, sangat lambat berdiri dan menyusu (mendapatkan air susu induk 

pertama atau kolostrum). Pada kondisi demikian dapat dimaklumi bila anak yang 

lahir dengan litter size tinggi, daya hidup dan laju pertumbuhannya menjadi sangat 

rendah. 

 

2.7 Dominasi Warna Bulu Anak Hamster 

Dominasi warna bulu pada perlakuan 1 menunjukkan bahwa warna anakan 

100% berwarna seperti warna tetua yakni berwarna coklat dengan garis hitam di 

punggung serta warna mata hitam (Campbell Normal). Hasil perlakuan 2 

menunjukkan bahwa warna anakan yang dihasilkan pada induk umur 5 bulan 

memiliki prosentase 70% : 30% (warna Normal : warna Dove). Hasil perlakuan 

menunjukkan hal yang sama yaitu persentase warna bulu anakan mirip induk 
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(Campbell Dove) bernilai lebih kecil dari persentase warna bulu anakan mirip 

pejantan (Campbell Normal), sehingga bisa dikatakan warna pejantan (Campbell 

Normal) lebih dominan dari pada warna induk (Campbell Dove).  

Menurut Lasley (1978), aksi gen terdiri atas sifat dominan penuh, dominan 

sebagian (tidak penuh) dan sifat resesif. Dominan penuh adalah suatu keadaan yang 

hanya gen dominan saja yang diekspresikan. Dominan tidak penuh merupakan sifat 

yang pada keadaan heterozigot (misal Aa) mengekspresikan sifat kodominan dan 

intermediet. Stansfield (1983) menyatakan bahwa resesif merupakan keadaan yang 

gen-gennya hanya dapat berekspresi dalam keadaan homozigot.  
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