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REPEATABILITY OF BIRTH WEIGHT IN FRIESIAN 

HOLSTEIN CROSSED COWS 

AT KARUNIA DAIRY FARM, KEDIRI 

 

 ABSTRACT 
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2)
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2) 

1)
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2)
Lecturers of Animal Husbandry Faculty, University of Brawijaya 

 

 The research was carried out at Karunia Dairy Farm Kediri, 

East Java on April 1
st 

- 30
th
 2016. The aimof this research was to 

estimate the repeatability of birth weight in Friesian Holstein crossed 

cows. Materials used for this research were sequential parity recording 

of 162 calves (female: 72 heads; male: 90 heads). Method was used in 

this study is case study and collecting data at the farm. Result were 

analyzed using analysis of variance with intraclass correlation model to 

determine the repeatability and continued with the prediction production 

ability using Real Estimated Producing Ability (ERPA). Result showed 

that the repeatability of birth weight was 0.42 ± 0.08. Dairy cows which 

have ERPA value above the population mean was 35 heads from the 

population (65%), so the rest was the cows with ERPA below the 

population mean. It was recomended that the cows with lower ERPA 

from the population mean considered to be culled. 

 

Keywords : Birth weight, Repeatability value, and Estimated Real 

Producing Ability (ERPA) 
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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1-30 April 2016 di 

Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri Desa Jong Biru RT 05 RW 01 

Kecamatan Gampengrejo Kediri, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengestimasi nilai ripitabilitas bobot lahir sapi perah. 

Dengan mengetahui nilai ripitabilitas tersebut maka dapat 

mempermudah proses seleksi terhadap induk yang didasarkan melalui 

ranking ternak dari nilai ERPA. Induk yang memiliki derajat 

pengulangan yang besar dengan nilai bobot lahir yang kecil dapat 

dipertimbangkan untuk diculling. 

Materi penelitian adalah data rekording bobot lahir dari 162 

ekor pedet  PFH (betina=72 ekor, jantan=90 ekor) pada paritas 

berurutan (paritas 1, 2, dan 3) dengan jumlah induk yaitu 54 ekor. 

Metode penelitian adalah studi kasus yaitu dengan menggunakan 

rekording bobot lahir pedet yang tersedia di peternakan sekaligus 

melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang sudah tersedia. 

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pemilik dan pengelola peternakan.Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu bobot lahir sapi perah PFH pada 

paritas 1, 2, dan 3. Data dianalisis menggunakan metode sidik ragam 



 

vi 
 

untuk menentukan nilai ripitabilitas dan dilanjutkan dengan pendugaan 

kemampuan berproduksi menggunakan Estimated Real Producing 

Ability (ERPA). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai ripitabilitas 

bobot lahir sapi perah PFH di peternakan sapi perah Karunia Kediri 

termasuk  dalam kategori sedang dengan nilai 0,42 ± 0,08. Sapi yang 

memiliki nilai ERPA di atas rataan populasi berjumlah 35 ekor sapi 

atau sekitar 65%, dan di bawah rataan 19 ekor sapi atau sekitar 35%. 

Disarankan bahwa dalam program replacement, sapi yang mempunyai 

ERPA di bawah rataan populasi disingkirkan, dan agar lebih 

memperhatikan manajemen pemeliharaan sapi terutama pada periode 

kering untuk mempersiapkan kebuntingan yang berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan manusia akan protein hewani semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya populasi penduduk di Indonesia dan 

meningkat juga kesadaran akan pentingnya sumber gizi tersebut 

bagi kesehatan. Peningkatan ini harus diimbangi dengan 

perkembangan sektor peternakan khususnya usaha sapi perah. 

Faktor yang mendukung sektor peternakan dalam produksi adalah 

dengan dilakukannya seleksi, salah satunya berdasarkan bobot lahir 

karena bobot lahir berhubungan dengan performans ternak pada 

periode yang akan datang. Dengan mengetahui bobot lahir maka 

akan dapat menghitung lebih cermat kenaikan bobot badan dari saat 

lahir sampai disapih. 

 Seleksi untuk karakteristik yang menguntungkan cenderung 

memilih bobot lahir sebagai kriteria seleksi untuk tujuan mencapai 

bobot sapih yang optimal. Seleksi ada dua macam yaitu seleksi alam 

dan seleksi buatan. Seleksi alam adalah seleksi oleh alam yang 

merupakan suatu agen penting dalam pembuatan spesies dan bangsa 

ternak dewasa ini. Sedangkan seleksi buatan adalah seleksi yang 

dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seleksi yang 

dilakukan manusia dapat melalui beberapa sistem seleksi, hal ini 

tergantung pada macam sifat yang diseleksi (Maylinda, 

2010).Dalam melaksanakan seleksi perlu diperhatikan apakah 

pelaksanaan seleksi untuk suatu sifat berpengaruh terhadap 

penampilan sifat yang lain. Diusahakan dalam pelaksanaan seleksi 

suatu sifat tidak menurunkan tingkat penampilan sifat yang lain, 

melainkan justru meningkatkan. 

 Menurut Olawumi dan Salako (2010) bobot lahir merupakan 

ekspresi fenotip dari genotip yang dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator untuk memilih ternak yang produktif yang dapat 
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menghasilkan ternak yang unggul. Bobot lahir pedet kemudian akan 

berpengaruh terhadap bobot sapih dan bobot badan dewasa. Dengan 

mengetahui bobot lahir maka dapat diperkirakan bobot sapih yang 

akan dicapai sehingga dapat membantu mengoptimalkan proses 

pemeliharaan terhadap pedet. Bobot sapih yang tinggi akan 

mempercepat tercapainya bobot badan dewasa (Williamson dan 

Payne, 1993). Rata-rata produksi susu dan bobot hidup dewasa 

ternak lebih tinggi pada ternak yang bobot lahirnya berat daripada 

yang bobot lahirnya ringan. 

 Menurut Aryati (2008) pencatatan bobot lahir tidak 

merupakan keharusan dalam pencatatan kemampuan produksi, 

tetapi akan lebih menguntungkan bila dicatat. Dengan diketahuinya 

nilai ripitabilitas maka akan dapat dilakukan pendugaan terhadap 

bobot lahir dimasa mendatang berdasarkan rekording bobot lahir di 

msa sekarang, kemudian dapat dihitung nilai Estimated Real 

Producing Ability (ERPA) untuk mengetahui kemampuan 

berproduksinya seekor induk, yang diperhitungkan atau diduga atas 

dasar performans yang telah ada.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bobot lahir dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi 

sebagai upaya meningkatkan produktivitas mutu genetik sapi perah. 

Perkiraan bobot lahir pedet pada paritas berikutnya dapat diketahui 

apabila nilai ripitabilitas bobot lahir diketahui. Nilai ripitabilitas 

bobot lahir digunakan untuk memprediksi nilai ERPA, sehingga 

dapat mempermudah proses seleksi terhadap induk berdasarkan 

ranking ternak. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai 

ripitabilitas bobot lahir pedet sapi perah dan untuk menentukan 

ranking induk ternak berdasarkan nilai ERPA.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian yang akan diperoleh yaitu berupa nilai 

ripitabilitas bobot lahir anak sapi perah dan ranking induk 

berdasarkan nilai ERPA dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk melakukan proses seleksi pada ternak. Ternak yang 

diperkirakan memiliki kemampuan berkembang dengan baik dapat 

dikembangbiakkan lebih lanjut, sementara yang diperkirakan kurang 

baik dapat dipertimbangkan untuk diculling. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Dalam upaya meningkatkan mutu genetik sapi perah, perlu 

dilakukan pemeliharaan yang baik. Produktivitas yang baik 

ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor genetik dan non genetik. 

Perbaikan mutu genetik pada sapi perah dapat memperbaiki genetik 

populasi generasi keturunan berikutnya. Perbaikan mutu genetik ini 

dapat dicapai melalui program seleksi yang terarah yaitu suatu 

tindakan untuk memilih induk yang memiliki mutu genetik yang 

baik untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dan induk yang memiliki 

mutu genetik kurang baik untuk tidak dikembangbiakkan lebih 

lanjut. Pada ternak sapi perah, program seleksi dapat dilakukan 

salah satunya dengan mengetahui bobot lahir pedet pada beberapa 

kali kelahiran. Bobot lahir pedet kemudian dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai ripitabilitas bobot lahir pedet sehingga dapat 

diperkirakan bobot lahir pedet pada kelahiran berikutnya. Setelah 

nilai ripitabilitas diketahui, kemudian dapat dihitung nilai ERPA 

berdasarkan rataan populasi yang dapat digunakan untuk 

menentukan ranking induk ternak. Induk ternak yang memiliki nilai 

ERPA lebih rendah dari rataan populasi dapat dipertimbangkan 

untuk tidak dikembangbiakkan lebih lanjut, sedangkan induk 

dengan nilai ERPA lebih tinggi dari rataan populasi dapat 

dikembangbiakkan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan dapat 

mencapai peningkatan produktivitas sapi perah dan dapat memenuhi 

kebutuhan protein hewani pada manusia. 
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Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

  Menurut Hardjosubroto (1994) sapi Peranakan Friesian 

Holstein (PFH) merupakan hasil dari persilangan sapi Friesian 

Holstein (FH) yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1891 – 

1893 di wilayah Kawedanan Tengger, Pasuruan. Sapi ini termasuk 

jinak dan merupakan sapi tipe besar, dengan berat betina berkisar 

antara 540 sampai 680 kg dan yang jantan dapat sampai 800 kg atau 

lebih. Sebagai hasil persilangan antara sapi FH dengan sapi lokal, 

maka dihasilkan sapi PFH. Salah satu sapi PFH yang terkenal 

adalah sapi Grati dari Pasuruan, Jawa Timur ( Mukhtar, 2006). 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni 

(2006), bobot lahir sapi FH dapat mencapai 45 kg dan bobot dewasa 

mencapai 650 kg. Sapi PFH memiliki karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan sapi FH, salah satunya yaitu dilihat dari bobot lahir 

pedet.Menurut Syarief dan Sumoprastowo (2010), hasil dari 

persilangan tersebut mempunyai sifat diantara kedua induknya, 

dimana pertambahan bobot badan cukup tinggi serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik.  

  Suhu udara sangat mempengaruhi produktivitas sapi perah. 

Apabila sapi PFH ditempatkan pada lokasi yang memiliki suhu 

tinggi, maka sapi-sapi tersebut akan mengalami cekaman panas 

terus menerus yang berakibat pada menurunnya produktivitas sapi 

PFH. Suhu lingkungan yang sesuai untuk sapi perah adalah 13
0
C – 

25
0
C (Yani dan Purwanto, 2006). Suhu udara yang sesuai untuk 

pemeliharaan sapi perah di daerah tropis berkisar antara 18
0
C – 

21
0
C dan kelembaban 55% dengan ketinggian ± 1000 m di atas 

permukaan laut (Djaja, Matondang, dan Haryono, 2009). 
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2.2 Pencatatan (Recording) 

  Recording adalah segala hal yang berkaitan dengan 

pencatatan terhadap ternak secara individu yang menunjukkan 

pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan utama dari pencatatan 

adalah untuk memberitahukan suatu informasi yang detail kepada 

pemilik ternak tentang individu sapi secara lengkap dan menyeluruh 

(Yani dan Purwanto, 2006). 

  Recording sangat penting dalam pelaksanaan program 

pemuliaan, di samping untuk menilai potensi genetik ternak juga 

untuk perencanaan dalam manajemen di peternakan. Seleksi selalu 

berhubungan dengan recording performans produksi ternak. 

Recording yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi 

ternak-ternak terbaik dan terjelek pada kondisi lingkungan 

peternakan, mengidentifikasi ternak-ternak dengan performans 

terbaik di tingkat regional, dan memonitor performans dari 

kelompok tertentu di tingkat regional (Maylinda dan Udo, 1993). 

  Recording yang lengkap merupakan suatu persyaratan mutlak 

demi ketepatan seleksi ternak dan pembanding dengan metode-

metode estimasi yang diterapkan pada tempat lain serta untuk 

pengembangan ilmu pemuliaan ke depan (Talib, Anang, dan 

Indrijani, 2009). Hal inilah yang sangat diperlukan dalam upaya 

mencapai produktivitas sapi perah melalui program seleksi yang 

akan dilakukan. 

2.3 Bobot Lahir 

  Bobot lahir adalah bobot pada saat anak sapi dilahirkan. 

Namun sering dijumpai adanya kesulitan teknis untuk menimbang 

anak tepat sesaat setelah dilahirkan, sehingga biasanya bobot lahir 

didefinisikan sebagai bobot anak yang ditimbang dalam kurun 

waktu paling lama 24 jam sesudah dilahirkan. Untuk mengetahui 

bobot badan pedet sesaat setelah dilahirkan secara langsung dapat 

menggunakan timbangan, dan secara tidak langsung dapat 

menggunakan pita ukur, untuk mengetahui panjang lingkar dada. 
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Kriteria pedet sapi perah yang baik mempunyai bobot badan lahir 

31,5 – 51,5 kg, bulu mengkilat, mata bersinar, lincah, segera mampu 

berdiri (Alim dan Hidaka, 2002). 

  Menurut hasil penelitian Utomo dan Sutjadmogo (2006) 

faktor yang berpengaruh terhadap bobot lahir sapi PFH 

adalahgenetik dan lingkungan, dengan rata-rata bobot lahir yaitu 

33,08 – 42,18 kg/ekor. Pencatatan bobot lahir tidak merupakan 

keharusan dalam manajemen pemeliharaan sapi perah, tetapi akan 

lebih menguntungkan bila dicatat. Dengan mengetahui bobot lahir 

maka dapat diperkirakan bobot sapih yang akan dicapai sehingga 

dapat membantu mengoptimalkan proses pmeliharaan terhadap 

pedet (Aryati, 2008). Bobot sapih yang tinggi akan mempercepat 

tercapainya bobot badan dewasa (Williamson dan Payne, 1993). 

  Pedet yang baru lahir biasanya akan menimbulkan 

keberagaman melalui bobot lahir yang dicapai. Biasanya bobot lahir 

pedet jantan lebih berat dibandingkan bobot lahir pedet betina. 

Untuk menyeragamkan bobot lahir tersebut perlu dilakukan koreksi 

data bobot lahir dari ternak betina ke ternak jantan. Koreksi data 

dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi data dari faktor non-

genetik yaitu lingkungan yang dapat menyebabkan keragaman data 

dengan dilakukan perkalian 1,07 (Hardjosubroto, 1994). 

  Menurut hasil penelitian Muzani, Sasongko dan Panjaitan 

(2006), beberapa faktor lain yang mempengaruhi bobot lahir antara 

lain: bangsa, jenis kelamin pedet, lama kebuntingan, umur induk 

dan bobot induk serta makanan.Bobot lahir sangat erat hubungannya 

dengan kesulitan kelahiran dan mortalitas. Menurut Maylinda dan 

Udo (1993), mortalitas tertinggi terjadi pada anak sapi dengan bobot 

lahir sangat ringan (<30kg) dan sangat berat (>45kg). Bobot lahir 

terutama dipengaruhi oleh umur dan bangsa induknya. Dijelaskan 

pula oleh Aksakal dan Bayram (2009) bahwa seiring dengan 

meningkatnya paritas induk sapi FH maka bobot lahir anak semakin 
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menurun dengan rataan paritas 1, 2, dan 3 berturut-turut sebesar 

43,78 ± 0,48 kg, 42,74 ± 0,31 kg dan 42,03 ± 0,47 kg. 

  Bobot lahir pedet sapi perah kemudian akan berpengaruh 

terhadap bobot sapih dan bobot dewasa. Rata-rata produksi susu dan 

bobot hidup dewasa ternak lebih tinggi pada ternak yang lahir 

dengan bobot lahir berat daripada yang lahir dengan bobot lahir 

ringan. Menurut Olawumi dan Salako (2010) bobot lahir merupakan 

ekspresi fenotip dari genotip yang dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memilih ternak yang produktif yang dapat 

menghasilkan ternak unggul.  

2.4 Seleksi 

  Menurut Inounu, Subandriyo, Priyanti, dan Saptati (2008) 

seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan 

keturunan melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan 

kriteria atau tujuan tertentu dengan metode atau teknologi tertentu. 

Tindakan seleksi selalu perlu dilakukan dalam pemeliharaan ternak 

untuk mencapai produktivitas yang baik. Berbagai criteria pun 

ditetapkan dalam melakukan program seleksi tersebut. 

  Kriteria seleksi sapi perah memperhatikan produksi dan 

kualitas susu (protein danlemak) dari data individu atau data 

tetuanya, pertumbuhan dan data tambahan yang berkaitan seperti 

umur, kesehatan, reproduksi dan kondisi fisik (Soeharsono, 2008). 

Selain itu, kriteria yang baik yaitu bobot badan yang sesuai dengan 

umurnya. Pemilihan bibit penting dilakukan. Bibit berkualitas yang 

diimbangi dengan manajemen dan pemberian pakan sesuai 

kebutuhan dapat menghasilkan performa yang optimal. Bobot lahir 

pedet sampai umur siap dikawinkan menjadi perhatian peternak sapi 

perah.Bobot badan dalam umur yang sama biasanya bervariasi 

antara satu dengan yanglainnya, perbedaan ini menjadi indikator 

untuk melakukan seleksi berdasarkan bobotbadan. Kisaran bobot 

badan yang akan dipilih sebagai bibit sapi perah sangatdibutuhkan 

untuk memperoleh bibit yang berkualitas. 



 

9 
 

  Dalam program seleksi ternak, faktor yang berpengaruh tidak 

hanya faktor genetik melainkan juga faktor lingkungan. Semua 

pengaruh yang tidak termasuk faktor genetik disebut faktor 

lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan terhadap individu satu 

dengan individu yang lain tidak akan sama. Karena 

ketidakseragaman pengaruh dari faktor lingkungan, maka akan 

timbul suatu variasi dari faktor lingkungan yang akan menimbulkan 

suatu ragam atau variasi lingkungan (  
 ) (Hardjosubroto, 1994). 

Usaha yang dapat dilakukan untuk penanggulangan variasi tersebut 

adalah dengan seleksi (Pane, 1993). 

  Dalam penelitian atau seleksi ternak, faktor lingkungan 

sedapat mungkin seragam atau variansi lingkungan dibuat sekecil 

mungkin agar performans yang sedang diukur mencerminkan 

sebagian besar dari pengaruh genetik. Penggunaan bobot lahir 

sebagai kriteria seleksi, biasanya disesuaikan pada kelahiran jantan, 

yaitu penggunaan faktor koreksi sebesar 1,07 (Hardjosubroto, 

1994). Cara lain untuk melakukan koreksi jenis kelamin adalah 

dengan menghitung sendiri faktor koreksi berdasarkan data yang 

ada. Misalnya, rata-rata bobot lahir sapi jantan = 39 kg dan rata-rata 

bobot lahir sapi betina = 36 kg, maka faktor penyesuaian ke dasar 

sapi jantan untuk betina adalah 
39

/36 = 1,08 dan merupakan faktor 

perkalian. Jadi, bila sapi betina memiliki bobot lahir = 36 kg, maka 

setelah dilakukan koreksi jenis kelamin bobot lahirnya adalah 36 kg 

x 1,08 = 38,88 kg (Riady, 2007). 

2.5 Ripitabilitas 

  Seekor ternak yang baik secara genetik akan menampilkan 

produksi yang baik setiap tahunnya dan hasilnya akan tetap di atas 

nilai rata-rata populasi (tidak tergantung pada perubahan cuaca 

ataupun hal-hal lainnya). Jika seorang peternak melihat rekor 

ternaknya pada tahun-tahun yang lalu, maka ia akan dapat menduga 

rekor ternaknya di masa yang akan datang. Semakin banyak data 

atau jumlah tahun yang telah dilewati maka akan semakin akurat 
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pendugaan untuk masa mendatang. Hal ini yang menjadi konsep 

pengulangan (repeatability) yang cenderung akan terulang kembali 

oleh ternak yang sama (Pane, 1993). 

  Ripitabilitas adalah suatu konstanta yang menunjukkan 

besarnya hubungan diantara beberapa pengukuran pada suatu sifat 

pada individu yang sama. Konstanta ini pada suatu sifat-sifat yang 

muncul beberapa kali secara berurutan dalam hidup ternak, 

misalnya produksi susu, telur, wool, dan juga produksi anak 

(Maylinda, 2010). 

  Setiap hasil pengamatan produksi menggambarkan hasil 

kerjasama antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Apabila 

pengamatan dilakukan berulang kali, maka hasil pengamatan pada 

lingkungan yang pertama akan berbeda dengan lingkungan pada 

pengamatan kedua, dan lingkungan pada pengamatan kedua tidak 

sama dengan lingkungan pada pengamatan berikutnya. Menurut 

Hardjosubroto (1994), sejauh mana hubungan antara produksi 

pertama dengan produksi berikutnya pada individu tersebut inilah 

yang disebut dengan ripitabilitas. Ripitabilitas merupakan bagian 

dari ragam fenotip yang disebabkan oleh perbedaan antar individu 

yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, ripitabilitas meliputi semua 

pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. 

Secara statistika, angka pengulangan dapat ditulis sebagai berikut: 

r = 
  
     

 

  
  

 Keterangan: 

 r  = angka pengulangan 

   
   

= ragam genetik 

    
   = ragam lingkungan yang permanen 

  Pada konsep ripitabilitas, ragam lingkungan dibedakan antara 

ragam lingkungan yang bersifat permanen (   
 ) dan yang bersifat 

temporer (   
 ) atau dapat pula dituliskan: 
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  =    

     
  

 
Keterangan: 

   
  = ragam lingkungan 

    
  = ragam lingkungan permanen 

    
  = ragam lingkungan temporer (Hardjosubroto, 1994). 

   Salah satu faktor lingkungan permanen yang utama adalah 

pemberian gizi yang baik atau buruk selama awal pemeliharaan 

yang berpengaruh terhadap produktivitas selama hidupnya lebih 

rendah atau lebih tinggi dari pada yang diharapkan (Warwick, 

Astuti dan Hardjosubroto, 1995). Menurut Aryati (2008) lingkungan 

permanen adalah semua pengaruh yang bukan genetik tetapi 

mempengaruhi produktivitas seekor ternak selama hidupnya, 

sedangkan lingkungan temporer adalah faktor yang berpengaruh 

terhadap satu pengukuran tetapi tidak berpengaruh terhadap 

pengukuran yang lain. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri 

di Desa Jong Biru RT 05 RW 01 Kecamatan Gampengrejo Kediri, 

Jawa Timur dan dilaksanakan pada tanggal 1 – 30 April 2016. 

3.2 Materi Penelitian 

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekording 

bobot lahir anak sapi PFH pada laktasi pertama, kedua dan ketiga 

dengan jumlah 54 ekor induk sapi. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

kasus. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder 

dengan cara wawancara dengan pemilik dan pengelola peternakan 

serta dengan melakukan pemeriksaan ulang tentang data catatan 

bobot lahir anak sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) pada 

laktasi pertama, kedua dan ketiga. 

3.4 Variabel Penelitian 

  Variabel yang diamati adalah catatan bobot lahir anak sapi 

perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) pada laktasi pertama, 

kedua dan ketiga. 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis variasi pola 

searah (metode sidik ragam), dengan model statistiknya 

(Hardjosubroto, 1994) : 

Y km = µ + α k  + ekm 

Keterangan : 

Ykm  = hasil pengamatan yang ke m pada individu ke k 

µ = rataan populasi 

α k = pengaruh individu ke k 

e km = pengaruh lingkungan yang tidak terkontrol  
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Model analisis variasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Model sidik ragam 

Sumber Variasi db JK KT KTH 

Diantara Individu 

Diantara Pengukuran  

di dalam Individu 

(N – 1) 

M – N 

JKw 

JKe 

KTw 

KTe 

  
 +  k1  

  

  
  

Keterangan : 

M = jumlah pengukuran per individu 

N = jumlah individu 

k1 = m. bila pengamatan per individu sama, bila tidak maka : 

k1 = 
 

   
 (m. – 

∑  
 

  
) 

mk = jumlah pengukuran pada individu ke k,  

m  = jumlah pengukuran 

  
  = komponen ragam antar individu 

  
  = komponen ragam pengukuran dalam individu  

Angka pengulangan dihitung dengan: 

r = 
  
 

  
    

  

 Kriteria untuk nilai ripitabilitas dikelompokkan menjadi 3 yaitu nilai 

ripitabilitas 0-0,2 tergolong rendah, 0,2-0,4 tergolong sedang dan 

>0,4 tergolong tinggi (Kurnianto, 2009).   

  Pendugaan kemampuan berproduksi dilakukan dengan ERPA 

(Estimated Real Producing Ability). Pada ERPA rata-rata produksi 

sapi betina dibandingkan dengan produksi herdmate-nya. Herdmate 

adalah semua induk dalam suatu peternakan yang sama, yang 

beranak dalam waktu yang relatif bersamaan, tetapi bukan saudara 

tiri sebapak (Hardjosubroto, 1994). Perhitungan ERPA dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

ERPA =
  

  (   ) 
 ( ̅   ̅h) 
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 keterangan: 

 n = jumlah pengamatan 

 r = angka pengulangan 

  ̅ = rata-rata produksi individu 

 ̅h = rata-rata produksi herdmate 

3.6 Koreksi Bobot Lahir Pedet Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Koreksi data dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi 

data dari faktor non-genetik yaitu lingkungan yang dapat 

menyebabkan keragaman data. Data bobot lahir pedet adalah 

berjenis kelamin jantan dan betina sehingga perlu dilakukan koreksi 

dengan penyesuaian dari betina ke jantan dengan dilakukan 

perkalian 1,07 (Hardjosubroto, 1994). Jadi, misalnya bobot lahir 

anak betina sebesar 30kg, maka berat tersebut disesuaikan menjadi 

(30) x (1,07) kg = 32,1kg. Faktor perkalian tersebut diperoleh dari 

pembagian antara rataan bobot lahir jantan dengan rataan bobot 

lahir betina. Maka pada penelitian ini diperoleh faktor koreksi 1,06 

dari pembagian rataan jantan dan rataan betina 
37,49

/35,42= 1,06. 

3.7 Batasan Istilah 

Bobot Lahir :bobot pada saat pedet dilahirkan. Namun sering 

dijumpai adanya kesulitan teknis untuk menimbang 

pedet tepat sesaat setelah dilahirkan, sehingga 

biasanya bobot lahir didefinisikan sebagai bobot 

pedet yang ditimbang dalam kurun waktu 24 jam 

sesudah lahir. 

  Ripitabilitas :suatu konstanta yang menunjukkan besarnya 

hubungan diantara beberapa pengukuran pada suatu 

sifat pada individu yang sama. Konstanta ini pada 

suatu sifat-sifat yang muncul beberapa kali secara 

berurutan dalam hidup ternak. 

 ERPA    :singkatan dari Estimated Real Producing Ability 

merupakan pendugaan kemampuan berproduksi 

pada sapi betina.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri 

 Peternakan sapi perah Karunia berdiri pada tahun 1989 dan 

mulai beroperasi pada tahun 1990. Peternakan ini terletak di desa 

Jong Biru kecamatan Gampengrejo kabupaten Kediri. Didirikan 

oleh Bapak Boedi Dharma. Luas lahan peternakan ini adalah 21.000 

m
2
 yang tepat berada di tepi sungai Brantas. Batas dari peternakan 

ini adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Sungai Brantas 

Sebelah Selatan : Tempat pemakaman umum 

Sebelah Barat : Lahan hijauan milik peternakan Karunia 

Sebelah Selatan : Pemukiman warga 

 Secara geografis lokasi peternakan sapi perah Karunia terletak 

di ketinggian kurang lebih 400 m di atas permukaan laut dengan 

struktur tanah lempung sedikit berpasir. Suhu udara di lokasi 

peternakan berkisar antara 26-30
o
C dengan kelembapan udara rata-

rata 86% - 90% dan curah hujan rata-rata 1560 mm/tahun. Ditinjau 

dari kondisi iklim peternakan, akan berpengaruh terhadap jenis 

ternak yang dipelihara dan produksi yang dihasilkan. Menurut 

Siregar (2003) ketinggian lokasi untuk sapi perah minimal 750 m di 

atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23
o
C, maka dari itu 

ditinjau dari segi topografi dan klimatologi, lokasi peternakan sapi 

perah Karunia tidak layak untuk pemeliharaan sapi perah. 

 Ternak yang ada di peternakan sapi perah Karunia adalah sapi 

perah jenis PFH. Sapi perah PFH merupakan sapi yang mudah 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan tropis. Kemampuan adaptasi 

sapi PFH ini dapat diamati secara langsung di lokasi peternakan, 

dimana sapi betina yang didatangkan dari daerah dingin seperti 

Pujon mampu memproduksi susu dengan kuantitas yang tidak 

berbeda jauh dari produksi susu di tempat asalnya. Riady (2007) 
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menyatakan bahwa pemilihan jenis ternak sapi yang cocok dengan 

iklim tropis di Indonesia yang cenderung panas adalah sapi yang 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi di daerah tropis maupun 

subtropis. Hal tersebut sesuai dengan jenis ternak yang dipelihara di 

peternakan sapi perah Karunia Kediri yaitu sapi jenis Peranakan 

Friesian Holstein (PFH). 

 Secara umum pakan diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan 

siang, dengan cara pemberiannya yakni pemberian konsentrat 

terlebih dahulu lalu hijauan. Menurut Berata (2012) pemberian 

pakan campuran konsentrat telah banyak dilakukan oleh peternak 

karena pertambahan berat badannya lebih cepat dari pada hanya 

diberikan hijauan. Hal ini mendukung proses pemberian pakan yang 

dilakukan terhadap ternak sapi perah di peternakan Karunia, dimana 

ternak tersebut diberikan pakan berupa hijauan dan konsentrat. 

 Konsentrat diberikan sebelum pakan hijauan yaitu sekitar 1 

jam sebelum pakan hijauan. Hal ini didukung dengan penjelasan 

Siregar (2008) yaitu pemberian konsentrat yang dilakukan 2 jam 

sebelum pemberian hijauan akan meningkatkan kecernaan bahan 

kering dan bahan organik karena konsentrat yang relatif banyak 

mengandung pati sebagian besar sudah dicerna oleh 

mikroorganisme rumen pada saat hijauan mulai masuk ke dalam 

rumen. 

 Menurut Sudono, Rosdiana, dan Setiawan (2005), jumlah dan 

jenis pakan yang diberikan untuk sapi perah terdiri dari hijauan 10% 

dan konsentrat 5% dari bobot badan. Namun pemberian pakan di 

peternakan sapi perah Karunia tidak sesuai dengan standart 

pemberian pakan kepada sapi perah. Untuk ukuran bobot badan sapi 

perah laktasi yaitu berkisar 520 – 560 kg, seharusnya diberikan 

pakan hijauan 10% dari bobot badan yaitu sekitar 50 kg/ekor. 

Namun yang diberikan hanya sekitar 15 kg/ekor/hari. Dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ternak sapi laktasi tersebut, maka 

dibantu dengan pemberian berbagai pakan tambahan seperti pakan 
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comboran, pakan gamblong, dan juga pemberian konsentrat. Hal ini 

didukung oleh Yusuf (2010) yang menyatakan bahwa fungsi pakan 

penguat adalah meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada 

bahan pakan lain yang nilai gizinya rendah. 

 Pemberian minum untuk ternak dilakukan pada sore hari. 

Namun jumlah pemberiannya tidak terlalu banyak karena cairan lain 

juga yang diberikan untuk ternak sudah diperoleh melalui 

pemberian pakan comboran, sehingga akan mengakibatkan ternak 

sapi tidak membutuhkan minum terlalu banyak. Menurut Woro 

(2009), menyatakan bahwa air merupakan bahan pakan utama yang 

tidak bisa diabaikan, tubuh hewan terdiri dari 70% air, sehingga air 

benar-benar termasuk kebutuhan utama yang tidak dapat diabaikan. 

Air dalam tubuh ternak berfungsi sebagai transportasi zat pakan 

melalui dinding-dinding usus kedalam peredaran darah, mengangkat 

zat-zat sisa, sebagai pelarut beberapa zat dan mengatur suhu tubuh. 

Pernyataan ini mendukung pemberian minum yang dilakukan di 

peternakan sapi perah Karunia. Selain itu ditambahkan pula oleh 

Suherman (2008) menyatakan bahwa kebutuhan air pada ternak 

tergantung pada kondisi iklim, bangsa sapi, umur dan jenis pakan 

yang diberikan. 

 Sapi PFH dipelihara di kandang individu. Pembersihan 

kandang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang sebelum 

pemerahan dan malam sebelum pemerahan. Pembersihan diawali 

dengan memandikan sapi. Setelah sapi dalam keadaan bersih lalu 

kandang dibersihkan dengan air. Hal tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Purnomo (2006), kandang yang selalu bersih dan kering 

akan menjamin kebersihan sapi dan akan mempengaruhi mutu dari 

susu hasil pemerahan. 

 Sistem perkawinan sapi perah di peternakan Karunia 

menggunakan Inseminasi Buatan atau lebih dikenal dengan IB dan 

sebagian dengan kawin alam. Pelaksanaan inseminasi oleh petugas 
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inseminator peternakan. Kawin alamnya menggunakan pejantan 

yang ada di peternakan. 

4.2 Bobot Lahir Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

  Bobot lahir termasuk sifat kuantitatif yang dapat diukur, dan 

sifat ini dikendalikan oleh banyak pasangan gen dan dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Faktor koreksi data yang digunakan dalam 

penelitian bobot lahir ini didasarkan pada penyesuaian jenis kelamin 

pedet dari betina ke jantan. Menurut Hardjosubroto (1994) koreksi 

data dilakukan dengan tujuan untuk mengeliminasi data dari faktor 

non genetik yaitu lingkungan yang dapat menyebabkan keragaman 

data. Data bobot lahir pedet adalah berjenis kelamin jantan dan 

betina sehingga perlu dilakukan koreksi dengan penyesuaian dari 

betina ke jantan dengan dilakukan perkalian 1,07. Pada penelitian 

ini koreksi data bobot lahir dari betina ke jantan dilakukan perkalian 

1,06 yang diperoleh dari total rataan bobot lahir jantan dibagi 

dengan total rataan bobot lahir betina yaitu 
37,49

/35,42 = 1,06. 

  Pedet yang mempunyai bobot lahir tinggi maka bobot sapih 

yang dicapainya juga tinggi. Pedet yang bobot lahirnya tinggi akan 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan maksimum sehingga 

mencapai bobot sapih lebih cepat. Bobot sapih yang tinggi akan 

mempercepat tercapainya bobot badan dewasa (Williamson dan 

Payne, 1993). Dalam penelitian ini diharapkan bobot lahir yang 

tinggi, karena sesuai dengan literatur diatas apabila pedet yang 

bobot lahirnya tinggi akan mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan maksimum sehingga mencapai bobot sapih lebih 

cepat, dan akan mempercepat masa pubertas ternak tersebut. 

  Faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha 

peternakan yaitu faktor pakan, bibit dan manajemen pemeliharaan 

(lingkungan) (Perdana, 2009). Sedangkan pada penelitian ini faktor 

yang banyak berpengaruh terhadap ripitabilitas yang pertama adalah 

pakan yang diberikan pada ternak. Pakan yang diberikan pada 

ternak bunting harus ditingkatkan baik kualitas maupun 
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kuantitasnya. Hal tersebut didukung oleh Anggraeni (2006), sapi 

yang sedang bunting memiliki kondisi badan lemah dan rentan 

terhadap pengaruh luar dan penyakit, sehingga perlu perawatan 

yang baik. Pemberian pakan yang baik dilakukan pada saat umur 

kebuntingan mencapai 8 bulan. Hal ini untuk meningkatkan kondisi 

badan induk yang akan mempengaruhi kesehatan dan kemampuan 

hidup anak yang dilahirkan, serta memberi respon yang baik 

terhadap aktivitas reproduksi induk setelah melahirkan. 

  Pada penelitian ini pakan yang diberikan adalah berupa 

rumput gajah dan tebon jagung dengan jumlah pemberian 10 kg per 

ekor/hari. Jumlah pemberian hijauan ini memang masih sangat 

kurang untuk memenuhi kebutuhan pakan, oleh karenanya 

diimbangi dengan pemberian konsentrat yaitu berupa pakan 

gamblong dengan jumlah pemberian yaitu 7 kg per ekor/hari. 

Ternak dalam masa laktasi dan masa kering diberikan pakan yang 

berbeda. Seperti diketahui, bahwa sapi perah laktasi merupakan sapi 

perah penghasil susu sehingga sangat memerlukan dukungan utama 

berupa kebutuhan pakan yang tercukupi untuk bisa menghasilkan 

produksi susu yang tinggi dengan kualitas yang baik. Sapi perah 

laktasi di peternakan sapi perah Karunia diberikan pakan dalam 2 

bentuk yaitu pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan yang 

diberikan berupa rumput gajah dan tebon jagung yang dicampur 

menjadi satu pada saat proses pencoperan. Pakan hijauan ini 

diberikan 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan siang dengan takaran 

sekali pemberian adalah 5 kg/ ekor ternak. Jadi jumlah pemberian 

hijauan untuk ternak sapi perah laktasi dalam sehari yaitu 10 

kg/ekor. Selain diberikan pakan dalam bentuk hijauan, sapi perah 

laktasi juga diberikan pakan berupa konsentrat. Dimana pemberian 

konsentrat ini dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu di pagi dan siang 

hari. Pakan konsentrat yang diberikan pun berbeda sesuai dengan 

kualitas dari ternak sapi tersebut. Untuk ternak sapi dengan kualitas 

yang biasa, diberikan pakan konsentrat berupa campuran antara 
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pellet dan dedak dengan perbandingan 2 : 5 dan takaran pemberian 

4kg/ekor. Sedangkan untuk ternak sapi perah laktasi dengan kualitas 

yang unggul, diberikan pakan konsentrat berupa pellet dengan 

takaran pemberian 6 kg/ekor. Selain itu, untuk ternak sapi laktasi 

juga diberikan pakan berupa comboran (ampas tahu, onggok dan 

air).Menurut Berata (2012), menyatakan bahwa pemberian pakan 

campuran konsentrat telah banyak dilakukan oleh peternak karena 

pertambahan berat badannya lebih cepat dari pada hanya diberikan 

hijauan. Hal ini mendukung proses pemberian pakan yang dilakukan 

terhadap ternak sapi perah di peternakan Karunia, dimana ternak 

tersebut diberikan pakan berupa hijauan dan konsentrat. Tujuan 

utama pemberian hijauan yaitu sebagai sumber serat kasar bagi 

ternak terutama untuk mempengaruhi produksi susu dengan kualitas 

lemak yang baik. Sementara pakan konsentrat merupakan sumber 

pakan pelengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi 

pada ternak sapi perah tersebut.Pemberian pakan pada masa kering 

akan mempengaruhi perkembangan fetus. Hal tersebut telah sesuai 

dengan penelitian Utomo, Prawirodigdo, Sarjana, Sudjatmago 

(2006) yang mengatakan bahwa pemberian konsentrat pada akhir 

kebuntingan dapat meningkatkan bobot lahir. 

  Faktor berikutnya yang berpengaruh adalah sistem 

manajemen kandangnya. Sapi perah di lokasi penelitian 

ditempatkan pada kandang individu dan dengan kondisi yang 

terikat. Hanya saja untuk sapi perah pada masa laktasi dan masa 

kering akan digiring menuju kandang umbaran dan dibiarkan bebas 

pada waktu sore hingga pagi hari, dengan tujuan agar sapi tersebut 

terhindar dari tingkat stress yang tinggi yang dapat berpengaruh 

pada produksinya. Menurut Alim dan Hikada (2002) sapi PFH pada 

periode kering ditempatkan pada kandang dan tidak terikat, 

sehingga sapi dalam keadaan bebas. Kelemahan dari sistem kandang 

tersebut adalah munculnya kompetisi untuk mengambil pakan, 

tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan pakan 
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dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah sapi yang 

dipelihara dalam satu kandang.  

4.3 Ripitabilitas Bobot Lahir Sapi Perah PFH 

Ripitabilitas (r) atau angka pengulangan didefinisikan sebagai 

korelasi fenotipe antara performans sekarang dengan performans-

performans di masa mendatang pada suatu individu (Hardjosubroto, 

1994). Pada penelitian ini jumlah pengukuran lebih dari dua 

pengukuran tiap individu maka hasil perhitungan analisa ragam 

sebagai korelasi dalam kelas (interclass correlation) menunjukkan 

ukuran korelasi keseluruhan antar semua pasangan yang 

memungkinkan. Hasil perhitungan nilai ripitabilitas bobot lahir 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Sidik Ragam 

Sumber keragaman db JK KT r ± SB* 

Individu 53 339,42 6,40415 0,4± 0,08 

Pengukuran 108 212,14 1,96425  

Total 161    

Keterangan: SB* = simpangan baku dari beberapa nilai rata-rata 

Nilai komponen ragam antar individu sapi (  
 ) untuk bobot 

lahir didapatkan sebesar 1,47 dan komponen ragam pengukuran 

dalam individu sapi untuk bobot lahir sebesar 1,96 (Tabel 2), maka 

hasil estimasi nilai ripitabilitas bobot lahir diperoleh 0,4± 0,08 

(Lampiran 2). Hasil dari perhitungan sidik ragam untuk Kuadrat 

Tengah (KT) didapatkan nilai 6,40 dan 1,96. Nilai ripitabilitas 

tersebut berarti keragaman bobot lahir sebesar 40% disebabkan 

perbedaan antar individu yang bersifat permanen dan faktor genetik, 

sedangkan pengaruh perbedaan individu yang bersifat temporer 

yaitu 60%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardjosubroto (1994) 

bahwa konsep angka pengulangan, ragam lingkungan dibedakan 

antara lingkungan yang bersifat permanen (    
 ) dan ragam 

lingkungan temporer (   
 ). Angka pengulangan merupakan bagian 
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dari ragam fenotip yang disebabkan perbedaan antar individu yang 

bersifat permanen. Oleh sebab itu, ripitabilitas meliputi pengaruh 

genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. 

Pada penelitian ini pengaruh lingkungan permanen yang 

berpengaruh adalah induk sapi dan pakan yang diberikan pada saat 

perawatan induk saat bunting sampai melahirkan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Pane (1993), pengaruh induk terhadap 

anaknya dimulai saat terjadi konsepsi lahir, hingga umur sapih. 

Dalam hal ini tentu saja pengaruh induk sebagai faktor lingkungan, 

hanya akan menentukan dalam fenotip dan sama sekali tidak dalam 

genotip. Dengan kata lain reproduksi, kemudahan melahirkan, dan 

produksi susu merupakan komponen penting untuk penentuan induk 

tersebut. Oleh karena itu pemilihan induk yang baik pada penelitian 

ini sangat diperlukan, karena akan mempengaruhi peningkatan mutu 

genetik pada peternakan tersebut. 

Faktor lingkungan temporer yang mempengaruhi bobot lahir 

ini adalah kapan peternak menentukan waktu masa kering dan 

kualitas pakan yang diberikan. Peternakan tersebut dikelola secara 

komersil untuk menghasilkan produksi susu, sehingga pakan yang 

berkualitas hanya diberikan untuk induk yang sedang berproduksi. 

Menurut Trantono (2007) pemeliharaan sapi sedang kering berguna 

untuk mengembalikan kondisi tubuh atau memberikan istirahat pada 

sapi agar produksi yang akan datang baik, mengisi kembali 

kebutuhan vitamin dan mineral setelah laktasi sehingga sapi tetap 

sehat, serta menjamin pertumbuhan fetus dalam kandungan. 

Standard error yang didapatkan dalam perhitungan 

ripitabilitas pada bobot lahir sebesar kurang lebih 0,084 (data 

perhitungan standard error dapat dilihat pada Lampiran 2). Nilai 

tersebut mengukur sejauh mana rataan sampel dapat dipercaya 

sebagai penduga rataan populasi. Hasil perhitungan standard error 

nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai ripitabilitas, maka 

nilai ripitabilitas sifat bobot lahir hasil penelitian dapat digunakan 
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sebagai pedoman pertimbangan pengambilan keputusan dalam 

program seleksi. Menurut Pane (1993) semakin besarnya nilai 

ripitabilitas mendekati 1,0 dikarenakan keragaman sifat tersebut 

dikendalikan oleh faktor genetik ternak tersebut dan ragam 

lingkungan permanen. Pada penelitian ini nilai ripitabilitas bobot 

lahir termasuk sedang, maka dapat diketahui bahwa keragaman sifat 

tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik ternak dan juga ragam 

lingkungan permanen. Hal ini sesuai dengan kriteria nilai 

ripitabilitas yang dijelaskan oleh Kurnianto (2009) yaitu 0-0,2 

tergolong rendah, 0,2-0,4 tergolong sedang dan >0,4 tergolong 

tinggi.  

4.4 Estimated Real Producing Ability (ERPA) 

Estimated Real Producing Ability (ERPA) adalah suatu 

pendugaan secara maksimum dari kemampuan berproduksi seekor 

betina, yang diduga atas dasar data performansnya yang telah ada. 

Metode ini merupakan modifikasi dari MPPA (Hardjosubroto, 

1994). Hasil perhitungan ERPA dengan nilai tertinggi dan terendah 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Ranking Ternak Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Nilai 

Estimated Real Producing Ability (ERPA) 

Nomor Telinga Induk Nilai ERPA 

577 2,84 

3165 -1,48 

 Pada penelitian ini diketahui nilai rataan populasi peternakan 

sapi perah Karunia sebesar 36,85 kg. Hasil yang diperoleh dari 

perhitungan nilai ERPA yaitu bernilai positif dan negatif. Nilai 

ERPA yang bernilai positif berarti rataan kemampuan produksi 

ternak tersebut diatas rataan populasi dan baik untuk dikembangkan 

lebih lanjut. Sedangkan nilai ERPA yang bernilai negatif berarti 

rataan kemampuan produksi ternak tersebut dibawah rataan populasi 

dan kurang baik untuk dikembangbiakkan lebih lanjut. Sapi yang 

memiliki nilai ERPA diatas rataan populasinya dengan nilai rataan 
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individu berkisar antara 37–41 kg yang berjumlah 35 ekor sapi atau 

sekitar 65%, dan dibawah rataan populasinya dengan nilai rataan 

individu berkisar antara 34,68–36,75 kg adalah 19 ekor sapi atau 

sekitar 35%. Nilai ripitabilitas dalam perhitungan ERPA digunakan 

sebagai komponen perhitungan ripitabilitas kumulatif yang 

fungsinya untuk meningkatkan kecermatan perhitungan ERPA, 

sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Jumlah catatan yang 

diperlukan dapat diperoleh dari perhitungan ripitabilitas kumulatif 

{R = nr / 1 + (n-1) r}. Komponen n merupakan jumlah pengamatan, 

maka dengan catatan bobot lahir lebih dari satu kali tersebut 

diharapkan dapat mengetahui induk ternak yang memiliki 

kemampuan melahirkan pedet dengan bobot lahir yang tinggi. 

Dengan demikian, peternak dapat mengambil keputusan seleksi atau 

culling terhadap induk yang memiliki nilai ERPA yang terendah. 

Menurut Maylinda dan Udo (1993) bobot lahir rendah merupakan 

salah satu penyebab tingginya angka mortalitas anak sapi. Namun 

hanya sekitar 25% sapi betina disingkirkan karena alasan 

performans jelek. Penyingkiran karena performans yang jelek akan 

meningkat, bila rata-rata produksi dan status kesehatan di dalam 

peternakan tinggi. Derajat peningkatan mutu genetik juga 

mempengaruhi persentase penyingkiran sapi betina muda yang 

mempunyai mutu genetik lebih tinggi daripada sapi betina yang 

lebih tua. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai 

ripitabilitas bobot lahir sapi perah PFH di peternakan sapi perah 

Karunia Kediri dari 54 ekor induk tergolong sedang yaitu 

0,42±0,08. Sapi yang memiliki nilai ERPA diatas rataan populasi 

berjumlah 35 ekor sapi atau sekitar 65%, dan dibawah rataan 19 

ekor sapi atau sekitar 35%. 

5.2 Saran 

Apabila bobot lahir dapat dijadikan dasar seleksi maka 

disarankan bahwa dalam program replacement, sapi yang 

mempunyai ERPA di bawah rataan populasi disingkirkan dan agar 

lebih memperhatikan manajemen pemeliharaan sapi terutama pada 

periode kering untuk mempersiapkan kebuntingan yang berikutnya. 
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Lampiran 1. Bobot Lahir Pedet Jantan dan Betina di Peternakan 

 Sapi Perah Karunia Kediri 

No 

 

No. 

Telinga 

Induk 

 

paritas 1 (Kg) paritas 2 (Kg) 

 

paritas 3 (Kg) 

 

jantan betina jantan betina jantan betina 

1 591 36 - 36 - - 34 

2 596 37 - - 35 - 34 

3 597 - 36 38 - - 35 

4 586 - 38 39 - 37 - 

5 592 37 - 36 - - 34 

6 3151 - 36 38 - - 35 

7 6994 - 36 37 - - 36 

8 576 35 - - 33 36 - 

9 999 - 36 38 - 37 - 

10 574 37 - - 36 37 - 

11 3231 35 - - 33 - 34 

12 577 41 - - 40 40 - 

13 565 - 37 - 36 38 - 

14 3216 38 - - 36 38 - 

15 996 - 35 37 - 36 - 

16 998 - 38 - 37 40 - 

17 575 37 - 38 - - 35 

18 567 40 - 38 - 39 - 

19 572 36 - - 33 37 - 

20 158 36 - 35 - - 33 

21 571 40 - 39 - - 36 
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22 568 41 - 40 - 38 - 

23 573 37 - 36 - - 34 

24 3246 - 35 37 - - 34 

25 568 38 - - 35 - 34 

26 3187 - 37 37 - - 36 

27 920 - 34 35 - - 37 

28 3165 - 37 37 - 36 - 

29 987 40 - 38 - - 35 

30 3226 - 37 39 - 39 - 

31 578 - 38 - 36 39 - 

32 556 35 - - 33 - 33 

33 569 35 - 38 - - 36 

34 555 - 35 36 - - 34 

35 3202 40 - 38 - 38 - 

36 563 36 - - 35 37 - 

37 552 35 - - 33 - 34 

38 154 - 34 - 34 - 35 

39 3170 - 35 38 - 40 - 

40 984 39 - 37 - - 34 

41 976 38 - 36 - 37 

 42 3228 - 38 41 - 38 - 

43 3188 36 - - 35 37 - 

44 3251 36 - 35 - - 34 

45 3281 35 - - 35 - 37 

46 968 - 34 38 - - 35 

47 3296 - 38 41 - 40 - 

48 984 37 - 37 - - 35 

49 3184 - 34 37 - - 35 

50 3169 - 38 40 - - 38 
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51 3165 34 - - 34 34 - 

52 921 - 38 40 - 39 - 

53 969 40 - - 35 35 - 

54 529 35 - - 37 - 36 

  

Jumlah 

(Ekor) 31 23 34 20 25 29 

  

Jumlah 

BL Kg) 1152 834 1280 701 942 1012 

  

Rata-

rata 37.161 36.261 37.647 35.05 37.68 34.896 

  

Rataan 

Jantan 37.496 

     

  

Rataan 

Betina 35.402 
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Lampiran 2. Bobot Lahir Pedet pada Kelahiran 1, 2, 3 Terkoreksi 

pada Ternak Jantan 

Jumlah 

Sampel 

(n) 

 

No. 

Telinga 

Induk 

 

 

Bobot Lahir (Kg) 

 

Jumlah 

(Yk) 

 

Paritas 1 Paritas 2 Paritas 3 

1 591 36 36 36.04 108.04 

2 596 37 37.1 36.04 110.14 

3 597 38.16 38 37.1 113.26 

4 586 39.9 39 37 115.9 

5 592 37 36 36.04 109.04 

6 3151 38.16 38 37.1 113.26 

7 6994 38.16 37 38.16 113.32 

8 576 35 34.98 36 105.98 

9 999 38.16 38 37 113.16 

10 574 37 38.16 37 112.16 

11 3231 35 34.98 36.04 106.02 

12 577 41 42 40 123 

13 565 39.22 38.16 38 115.38 

14 3216 38 38.16 38 114.16 

15 996 37.1 37 36 110.1 

16 998 40.28 39.22 40 119.5 

17 575 37 38 37.1 112.1 

18 567 40 38 39 117 

19 572 36 34.98 37 107.98 

20 158 36 35 34.98 105.98 

21 571 40 39 38.16 117.16 

22 568 41 40 38 119 

23 573 37 36 36.04 109.04 
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24 3246 37.1 37 36.04 110.14 

25 568 38 37.1 36.04 111.14 

26 3187 39.22 37 38.16 114.38 

27 920 36.04 35 39.22 110.26 

28 3165 39.22 37 36 112.22 

29 987 40 38 37.1 115.1 

30 3226 39.22 39 39 117.22 

31 578 40.28 38.16 39 117.44 

32 556 35 34.98 34.98 104.96 

33 569 35 38 38.16 111.16 

34 555 37.1 36 36.04 109.14 

35 3202 40 38 38 116 

36 563 36 37.1 37 110.1 

37 552 35 34.98 36.04 106.02 

38 154 36.04 36.04 37.1 109.18 

39 3170 37.1 38 40 115.1 

40 984 39 37 36.04 112.04 

41 976 38 36 37 111 

42 3228 39.9 41 38 118.9 

43 3188 36 37.1 37 110.1 

44 3251 36 35 36.04 107.04 

45 3281 35 37.1 39.22 111.32 

46 968 36.04 38 37.1 111.14 

47 3296 40.28 41 40 121.28 

48 984 37 37 37.1 111.1 

49 3184 36.04 37 37.1 110.14 

50 3169 40.28 40 40.28 120.56 

51 3165 34 36.04 34 104.04 

52 921 40.28 40 39 119.28 
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53 969 40 37.1 35 112.1 

54 529 35 39.22 38.16 112.38 

            

Jumlah 

(Kg)   2035.28 2022.66 2014.72 

 Rataan 

(Kg)   37.690 37.456 37.309 

 SD   

    

    

 

Jumlah 

Total (ΣYk) 

 

6072.66 

 

FaktorKoreksi 

FK = 
    

  
  

 

 =
(       ) 

   
 

 

 = 227637,03 

Keterangan: 

( Yk) = jumlah total bobot lahir 

M. = jumlah pengukuran seluruhnya 

N = jumlah sampel (individu) 

 

 

JumlahKuadrat 

    = ∑
 
  

  
      

 

 = 
      

 
 + 
      

 
 + 
      

 
 + … + 

      

 
 – 227637,03 

 = 227976,45 - 227637,03 

  

 = 339,42 
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    = ∑ ∑      - ∑
 
  

  
  

 

 = (36)
2
 + (36)

2
 + (36,04)

2
 + … + (38,16)

2
 – 227976,45 

 

 =228188,59 – 227976,45 

 

 = 212,14 

 

Kuadrat Tengah 

 

KTw = 
   

   
 

 

 = 
      

  
 

 

 = 6,40415 

 

KTE =
   

    
 

 

 = 
      

   
 

 

 = 1,96425 
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Hasil Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

db JK KT KTH r 

Individu 53 339,42 6,40415 1,964+4,41      

           
 

Pengukuran 108 212,14 1,96425 1,964  

Total 161     

Keterangan: 

  
  = komponen ragam antar individu 

  
  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

mk = jumlah pengukuran pada individu ke k 

m. = jumlah pengukuran 

 

  
  = 

       

  
 

  

 = 
               

 
 

 

 = 
      

 
 

 

 = 1,4799 

 

r = 
  
 

  
    

  

 

 =
      

              
 

 

 = 
      

       
 

 

 = 0,42 
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SE = √
  (   ) (  (   ) ) 

  (   )(   )
 

 

 = √
  (      ) (  (   )    ) 

  (   )(    )
 

 = √
     

   
   

 = 0,084 
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Lampiran 3. Perhitungan Estimated Real Producing Ability (ERPA) 

No. 

Telinga 

Induk 

Rata-

rata 

individu 

(Kg) 

Rata-

rata 

Populasi 

(Kg) 

nr (n-1)r 

nr/ 

1+(n-

1)r 

rataan 

individu-

rataan 

populasi 

ERPA 

(Kg) 

K

e

t. 

591 36.01 36.85 1.26 0.84 0.684 -0.84 -0.5752 
 

596 36.71 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.14 -0.0958 
 

597 37.75 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.9 0.6163 
* 

586 38.63 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.78 1.2189 
* 

592 36.34 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.51 -0.3492 
 

3151 37.75 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.9 0.6163 
* 

6994 37.77 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.92 0.63 
* 

576 35.32 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.53 -1.0477 
 

999 37.72 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.87 0.5957 
* 

574 37.38 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.53 0.3629 
* 

3231 35.34 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.51 -1.0340 
 

577 41 36.85 1.26 0.84 
0.684 

4.15 2.8418 
* 

565 38.46 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.61 1.1025 
* 

3216 38.05 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.2 0.8217 
* 

996 36.7 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.15 -0.1027 
 

998 39.83 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.98 2.0406 
* 



 

40 
 

575 37.36 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.51 0.3492 
* 

567 39 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.15 1.4722 
* 

572 35.99 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.86 -0.5889 
 

158 35.32 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.53 -1.0477 
 

571 39.05 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.2 1.5065 
* 

568 39.66 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.81 1.9242 
* 

573 36.34 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.51 -0.3492 
 

3246 36.71 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.14 -0.0958 
 

568 37.04 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.19 0.1301 
* 

3187 38.12 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.27 0.8696 
* 

920 36.75 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.1 -0.0684 
 

3165 37.4 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.55 0.37663 
* 

987 
38.36 36.85 1.26 0.84 

0.684 
1.51 1.0340 

* 

3226 39.07 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.22 1.5202 
* 

578 39.14 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.29 1.5681 
* 

556 34.98 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.87 -1.2805 
 

569 37.05 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.2 0.1369 
* 

555 36.38 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.47 -0.3218 
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3202 38.66 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.81 1.2394 
* 

563 36.7 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.15 -0.1027 
 

552 35.34 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.51 -1.0340 
 

154 36.39 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.46 -0.315 
 

3170 38.36 36.85 1.26 0.84 
0.684 

1.51 1.0340 
* 

984 37.34 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.49 0.3355 
* 

976 37 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.15 0.1027 
* 

3228 39.63 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.78 1.9036 
* 

3188 36.7 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.15 -0.1027 
 

3251 35.68 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-1.17 -0.8011 
 

3281 37.1 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.25 0.1711 
* 

968 37.04 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.19 0.1301 
* 

3296 40.42 36.85 1.26 0.84 
0.684 

3.57 2.4446 
* 

984 37.03 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.18 0.1232 
* 

3184 36.71 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-0.14 -0.0958 
 

3169 40.18 36.85 1.26 0.84 
0.684 

3.33 2.2803 
* 

3165 34.68 36.85 1.26 0.84 
0.684 

-2.17 -1.4859 
 

921 39.76 36.85 1.26 0.84 
0.684 

2.91 1.9927 
* 
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969 37.36 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.51 0.3492 
* 

529 37.46 36.85 1.26 0.84 
0.684 

0.61 0.4177 
* 

 

Keterangan: 

* = nilai ERPA di atas rataan populasi 
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