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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to estimate the 

heritability and breeding value for body performance of 

Kebumen Ongole Grade cattle. This research was conducted at 

January to April 2019 in Ambal, Klirong and Petanahan sub-

districts, Kebumen, Central Java. The observed variables were 

withers height (WH), body lenght (BL), and chest girth (CG) of 

550 days of age Kebumen Grade Ongole cattle. The material 

used in this study were 44 heads PO Kebumen Cattle from 15 

sires and 29 dams. The method used were case study, using 

purposive sampling to select the data. Analysis of variance 

(ANOVA) was used to estimate the component of variance. 

Heritability for withers height, body length and chest girth at 

571 days of age were 0.41±0.65, 0.16±0.60 and 0.78±0.69 

respectively . Meanwhile, heritability for withers height, body 

length and chest girth at 550 days of age were 0.91±0.70, 

0.94±0.70 and 0.73±0.68 respectively. Positive breeding value 

for withers height, body length and chest girth at 571 days of 

age were 7 heads (58.3%), 8 heads (66.7%) and 8 heads (66.7%) 

respectively with A, G, H and I are the sires that have positive 

value at all variables. Positive breeding value for withers height, 
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vi 

 

body length and chest girth at 550 days of age were 5 heads 

(41.7%), 7 heads (58.3%) and 6 heads (50%) respectively with 

A, E, G and I are the sires that have positive value at all 

variables. 20902, MARSUDI, PL.J.13.9003 are the sires can 

used as superior bull because it had breeding value above their 

population. The results of this research were expected to be 

basic recommendations for selecting sire in Kebumen Ongole 

Grade cattle. 

 

Keywords: heritability, breeding value, body performance, 

Kebumen Ongole Grade cattle   
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RINGKASAN  

 

Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah salah satu sapi 

lokal yang banyak dibudidayakan di Indonesia sebagai salah 

satu penyuplai kebutuhan protein hewani masyarakat 

Indonesia. Salah satu daerah sentra Sapi PO unggul adalah 

Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Subiharta et al. (2012) 

sebesar 90% dari populasi sapi di Kebumen merupakan sapi 

PO. Hal ini didukung oleh penetapan sapi PO Kebumen sebagai 

galur baru dan merupakan salah satu kekayaan sumber daya 

genetik sapi lokal melalui Keputusan Menteri Keputusan 

Menteri Pertanian Repubik Indonesia nomor 

358/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan galur Sapi 

Peranakan Ongole Kebumen. Pengembangan potensi sapi lokal 

harus didukung dengan adanya seleksi yang baik. Seleksi 

berdasarkan parameter genetik seperti heritabilitas (h2) dan 

nilai pemuliaan (NP) akan mampu meningkatkan kualitas 

genetik dari ternak tersebut.  

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari hingga 

April 2019 di Kecamatan Ambal, Klirong dan Petanahan, 

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang merupakan kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

binaan PERPOKEB (Perkumpulan Kelompok Pembibitan Sapi 

PO Kebumen). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengestimasi heritabilitas dan nilai pemuliaan sapi PO 

Kebumen umur 550 hari sebagai dasar dari seleksi. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah performans sapi PO 

Kebumen yang berjumlah 44 ekor hasil perkawinan dari 12 ekor 

pejantan dengan 44 ekor betina berdasarkan hasil observasi 

langsung dengan didukung data recording ternak tahun 2014 - 

2018 yang meliputi silsilah, ukuran tubuh, rataan umur dan jenis 

kelamin Sapi PO Kebumen  di Kelompok Binaan PERPOKEB. 

Variabel yang diamati antara lain tinggi pundak (TP), panjang 

badan (PB) dan lingkar dada (LD). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus dan observasi langsung 

di lapang serta penelusuran catatan produksi (recording) yang 

meliputi ukuran tubuh (tinggi pundak, panjang badan dan 

lingkar dada), silsilah dan rataan umur. Metode penentuan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan ketentuan 

sapi PO Kebumen berumur 420-790 hari yang diketahui silsilah 

tetuanya di Kecamatan Ambal, Klirong dan Petanahan 

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.  

Hasil penelitian menunjukkan, rataan tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur 571 

hari berturut-turut sebesar 121,4 + 7,41 cm, 117,5 + 7,28 cm 

dan 144,1 + 10,98 cm. Sedangkan rataan tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur terkoreksi 550 

hari berturut-turut sebesar 118,8 + 7,84 cm, 114,6 + 10,76 cm 

dan 138,4 + 9,94 cm.  Komposisi rataan ukuran tubuh sapi PO 

Kebumen jantan umur 571 hari berturut-turut 122,8 + 7,73 cm, 

118,2 + 8,95 cm dan 146,7 + 12,31 cm sedangkan pada betina 

berturut-turut 120,7 + 7,28 cm, 117,1 + 6,39 cm dan 142,8 + 

10,21 cm. Komposisi rataan ukuran tubuh sapi PO Kebumen 
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jantan umur 550 hari berturut-turut 117,3 + 8,46 cm, 112,9 + 

14,86 cm dan 140,7 + 11,30 cm sedangkan pada betina berturut-

turut 118,8 + 9,63 cm, 114,9 + 10,20 cm dan 136,5 + 14,37 cm. 

Range data rataan tinggi pundak, panjang badan dan lingkar 

dada pada jantan sebesar 109-136 cm, 108-137 cm dan 125-161 

cm serta untuk betina sebesar 103-133 cm, 100-131 cm dan 

115-168 cm.  

Estimasi nilai heritabilitas untuk tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada pada sapi PO Kebumen umur 

571 hari berturut-turut 0,41±0,65, 0,16±0,60 dan 0,78±0,69. 

Nilai heritabilitas dari sifat tinggi pundak dan lingkar dada 

tergolong dalam kategori tinggi serta kategori sedang untuk 

panjang badan. Estimasi nilai heritabilitas untuk tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur 

terkoreksi 550 hari berturut-turut 0,91±0,70, 0,94±0,70 dan 

0,73±0,68. Nilai pemuliaan positif pada sifat tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur 571 

hari berturut-turut 7 ekor (58,3%), 8 ekor (66,7%) dan 8 ekor 

(66,7%) dengan pejantan A,G, H dan I merupakan pejantan 

dengan nilai pemuliaan positif pada seluruh variabel. Nilai 

pemuliaan positif pada sifat tinggi pundak, panjang badan dan 

lingkar dada sapi PO Kebumen umur terkoreksi 550 hari 

berturut-turut 5 ekor (41,7%), 7 ekor (58,3%) dan 6 ekor (50%) 

dengan pejantan A,E, G dan I merupakan pejantan dengan nilai 

pemuliaan positif pada seluruh variabel. Pejantan 20902, 

MARSUDI, PL.J.13.9003 merupakan pejantan yang layak 

digunakan sebagai pejantan pemacek dikarenakan memiliki 

nilai pemuliaan positif pada seluruh variabel yang diamati. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang  

Sapi potong merupakan komoditas peternakan 

unggulan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, oleh 

karena itu pemerintah fokus dalam pengembangan industri sapi 

potong sebagai salah satu supplier utama kebutuhan daging 

dalam negeri. Tingginya sumber daya genetik dari sapi di 

Indonesia terutama sapi lokal dapat memudahkan pemerintah 

dalam mengembangkan industri sapi potong. Beberapa rumpun 

sapi lokal seperti sapi Bali, Madura, Aceh, Sumbawa Ongole, 

dan Peranakan Ongole masih menjadi andalan dalam 

pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri (Priyanto, Asnath 

dan Edit, 2015). Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah salah satu 

sapi lokal yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan 

populasi terbesar di Pulau Jawa (Astuti, 2004). Sapi PO 

merupakan hasil grading up sapi Jawa dengan sapi Ongole yang 

berasal dari India yang dikembangkan di Pulau Sumba sekitar 

tahun 1930 dan telah terbentuk sapi PO yang mendekati sapi 

Ongole murni (Hardjosubroto, 1994). Keunggulan sapi PO 

diantaranya tahan akan cuaca panas di daerah tropis, tahan akan 

serangan parasit, serta mampu bertahan dengan pakan berserat 

kasar tinggi menjadikan sapi PO menjadi salah satu primadona 

masyarakat Indonesia. Salah satu daerah sentra Sapi PO unggul 

adalah Kebumen. Berdasarkan Subiharta, Utomo dan Sudrajad 

(2012) bahwa sebesar 90% dari populasi sapi di Kebumen 

merupakan sapi PO. Hal ini didukung pula dengan adanya 

Keputusan Menteri yang menetapkan sapi PO Kebumen 

sebagai galur baru dan merupakan salah satu kekayaan sumber 

daya genetik sapi lokal melalui Keputusan Menteri Keputusan 
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Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

358/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan galur Sapi PO 

Kebumen. Salah satu upaya pelestarian potensi genetik sapi PO 

Kebumen yakni dengan mendirikan Asosiasi peternak yang 

dinamakan PERPOKEB (Perkumpulan kelompok pembibitan 

sapi PO Kebumen) yang terfokus pada upaya pembibitan dan 

perbaikan mutu genetik sapi PO Kebumen. 

Potensi sapi PO Kebumen sebagai penghasil daging 

yang unggul terus ditingkatkan melalui perbaikan manajemen 

pemeliharaan. Aspek-aspek produksi terus diperbaiki dengan 

meninjau ulang manajemen pembibitan dan reproduksi. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu 

genetik melalui seleksi ternak untuk program pembibitan. 

Seleksi ternak didasarkan pada sifat kualitatif dan kuantitatif 

dari ternak. Seleksi berdasarkan sifat kuantitatif dapat 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, oleh karena itu 

seleksi berdasarkan sifat ini harus dilakukan lebih cermat. Suatu 

sifat dipilih untuk dijadikan dasar seleksi perlu 

dipertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan program seleksi, 

nilai heritabilitas suatu sifat, nilai ekonomi dari adanya 

peningkatan sifat, korelasi antar sifat serta biaya dan waktu dari 

program seleksi (Kaswati, Sumadi dan Ngadiyono, 2013). Nilai 

heritabilitas menggambarkan sifat keunggulan tetua yang 

diwariskan pada keturunanya. Apabila nilai heritabilitas pada 

suatu sifat tinggi maka diharapkan keunggulan sifat tersebut 

yang diwariskan kepada keturunannya juga tinggi. Heritabilitas 

juga merupakan indikator pokok dalam suatu pewarisan 

karakteristik atau sifat, karena heritabilitas dapat menentukan 

(1) nilai pemuliaan suatu individu; (2) hasil yang diperoleh dari 

seleksi; (3) dapat memberikan indikasi positif yang 

merefleksikan nilai pemuliaan seekor ternak (Wijono dan 
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Setiadi, 2004). Nilai pemuliaan merupakan penilaian 

keunggulan ternak berdasarkan sifat tertentu didalam 

populasinya. 

Seleksi didasarkan pada sifat kuantitatif yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi. Salah satunya yakni ukuran tubuh umur 

550 hari. Standarisasi umur diperlukan untuk menyeragamkan 

faktor umur sehingga akan meningkatkan keakuratan hasil 

estimasi. Berdasarkan panduan uji performans pada sapi 

potong, umur 550 hari dipakai sebagai salah satu acuan dalam 

menilai performans dari seekor ternak. Menurut Hardjosubroto 

(1994) Penggunaan data performans ketika ternak berumur 550 

hari dilakukan apabila ternak dipelihara dengan metode 

tradisional tanpa adanya suplementasi pakan dengan 

konsentrat. Umur 550 hari juga merupakan umur terakhir yang 

diukur sebelum ternak diseleksi sebagai replacement stock. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperlukan adaya 

penelitian mengenai estimasi heritabilitas dan nilai pemuliaan 

ukuran tubuh umur 550 hari pada sapi PO Kebumen sebagai 

upaya untuk meningkatkan mutu genetik dari sapi PO 

Kebumen. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi: 

1. Berapakah nilai heritabilitas ukuran tubuh sapi PO 

Kebumen umur 550 hari di wilayah sumber bibit 

Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimana nilai pemuliaan ukuran tubuh pejantan sapi PO 

Kebumen umur 550 hari di wilayah sumber bibit 

Kabupaten Kebumen? 
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1.3.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini meliputi: 

1. Untuk mengetahui nilai heritabilitas ukuran tubuh sapi 

PO umur 550 hari di wilayah sumber bibit Kabupaten 

Kebumen. 

2. Untuk mengetahui nilai pemuliaan ukuran tubuh 

pejantan sapi PO umur 550 hari di wilayah sumber bibit 

Kabupaten Kebumen. 

1.4.  Kegunaan  

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi mengenai heritabilititas dan nilai pemuliaan ukuran 

tubuh sapi PO umur 550 hari yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam seleksi sapi PO Kebumen pada kelompok 

maupun asosiasi peternak di wilayah sumber bibit Kabupaten 

Kebumen. 

1.5.  Kerangka Pikir  

Sapi PO Kebumen merupakan salah satu rumpun sapi 

PO yang memiliki keunggulam sifat fisik seperti ukuran, bentuk 

dan warna bagian tubuh apabila dibandingkan dengan sapi PO 

pada umumnya. Sapi PO Kebumen memiliki kedekatan yang 

kuat secara genetik dengan sapi Madras, yaitu sapi Ongole dari 

daerah Madras-India yang kemudian dikawinkan dengan sapi 

Jawa dan menghasilkan sapi PO (Aryogi dan Romjali, 2006). 

Sapi PO Kebumen banyak dibudidayakan di wilayah Kebumen 

bagian selatan meliputi Kecamatan Ambal, Puring, 

Buluspesantren, Mirit, Klirong, dan Petanahan. Sejalan dengan 

banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh sapi PO Kebumen 

maka perlu adanya peningkatan mutu genetik untuk 

mendukung kelestarian sumber daya genetik sapi lokal seperti 

sapi PO Kebumen. 

Program peningkatan mutu genetik dapat dilaksanakan 
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dengan perbaikan manajemen perkawinan dan pembibitan 

melalui seleksi ternak berdasarkan kualitas genetiknya. Seleksi 

terarah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitas ternak disamping manajemen pemeliharaan. 

Beberapa hal seperti sifat individu, silsilah dan kemampuan 

reproduksi perlu diperhatikan dalam seleksi terarah. Hasil 

seleksi berupa sifat kuantitatif dan sifat kualitatif yang 

membentuk penampilan individu ternak dikendalikan oleh 

faktor genetik dan faktor lingkungan. Sifat kuantitatif dan 

kualitatif dapat diwariskan kepada anak keturunannya. Salah 

satu sifat kuantitatif yang menjadi parameter seleksi adalah 

performa umur 550 hari pada ukuran tubuh (tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada). Umur 550 hari juga 

merupakan umur terakhir yang diukur sebelum ternak diseleksi 

sebagai replacement stock. Guna menghitung besarnya proporsi 

dari keragaman suatu sifat yang diwariskan kepada anak 

keturunannya maka perlu dihitung angka pewarisan atau 

heritabilitas. Parameter genetik lain yang penting dalam 

pemuliaan ternak adalah nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan 

menggambarkan keunggulan seekor individu dibandingkan 

dengan rata-rata populasi dimana individu tersebut berada. 

Semakin besar nilai heritabilitas suatu sifat maka akan semakin 

tinggi nilai pemuliaan yang dimiliki seekor ternak 

(Nurgiartiningsih, 2017). Suhada, Sumadi dan Ngadiyono 

(2009) melaporkan bahwa 10 dari 18 ekor pejantan (55,6%) di 

BPTU Sapi Potong Padang Mengatas memiliki nilai Pemuliaan 

Positif. Apabila nilai pemuliaan masing-masing ternak 

diketahui dengan pasti, maka penentuan peringkat keunggulan 

ternak dalam populasi dapat lebih mudah diketahui. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuatlah bagan kerangka 

pikir yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

1.6.  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai heritabilitas ukuran tubuh (tinggi pundak, 

panjang badan dan lingkar dada) umur 550 hari pada 

sapi PO Kebumen tergolong dalam kategori tinggi. 

2. Lebih dari 50% Nilai Pemuliaan ukuran Tubuh 

bernilai Positif. 

Seleksi 

Peningkatan Mutu Genetik dan Produktivitas 

Ukuran Tubuh (Tinggi Pundak, Panjang Badan, dan 

Lingkar Dada) Sapi PO umur 550 Hari 

Sapi PO Kebumen 

Sifat Kuantitatif 

Peringkat 

Heritabilitas Nilai Pemuliaan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Kabupaten Kebumen  

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten 

di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang teletak pada 1090 

22’ - 1090 50' bujur timur 70 dan 27’ - 70 50' lintang selatan 

dengan topografi yang beragam mulai dari Kawasan pantai 

hingga dataran tinggi. Adapun batas administrasi dari 

Kabupaten Kebumen meliputi Kabupaten Cilacap dan 

Banyumas (sebelah barat), Kabupaten Puworejo (sebelah 

timur), Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara (sebelah utara) 

serta Samudera Hindia (sebelah selatan). Kabupaten Kebumen 

memiliki luas wilayah sebesar 12811,15 km2 dengan kisaran 

suhu 21o c – 35,6o c dan kelembaban 50-100% (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Kebumen, 2018).  

 
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen 

Sumber: https://www.kebumenkab.go.id) 
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Mayoritas masyarakat Kabupaten Kebumen 

bermatapencaharian pada bidang agrokompleks. Sebanyak 

24,08% angkatan kerja Kabupaten kebumen menjadikan 

pertanian maupun peternakan sebagai sumber pendapatan. 

Dengan curah hujan mencapai 3517,00 mm (BPS,2018), 

menjadikan banyak komoditi pertanian maupun hijauan tumbuh 

dengan baik sehingga mampu mendukung tumbuhnya sektor 

pertanian dan peternakan. Pada sub-sektor peternakan, sapi 

potong menjadi salah satu komoditi unggulan. Berdasarkan 

Badan Pusat Statistik (2018) komoditas sapi potong mencapai 

65713 ekor pada tahun 2017 yang didominasi oleh sapi PO. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Subiharta dkk  (2012) bahwa 

sebesar 90% dari populasi sapi di Kebumen merupakan sapi 

PO. 

Pemeliharaan sapi PO Kebumen termasuk dalam 

kategori peternakan rakyat dengan skala kecil dikarenakan rata-

rata jumlah kepemilikan ternak hanya berkisar antara 1-5 ekor. 

Skala kepemilikan yang kecil tersebut dikarenakan pada 

umumnya kegiatan beternak sapi potong merupakan kegiatan 

sampingan. Menurut Kusuma, Ngadiyono dan Sumadi (2017) 

mayoritas (65,55%) responden penelitian menjadikan 

peternakan sebagai usaha sambilan bukan sebagai sumber 

penghasilan utama. Hadi dan Umar (2002) menambahkan skala 

usaha yang kecil di daerah pertanian intensif disebabkan sektor 

peternakan merupakan usaha rumah tangga dengan modal, 

tenaga kerja dan manajemen yang terbatas. Selain itu 

manajemen pemberian pakan juga masih terbatas pada limbah 

hasil pertanian dan beberapa jenis hijauan tertentu. Pemberian 

konsentrat hanya sebagai suplementasi pakan dengan 

pemberian yang terbatas. Sampel pakan yang digunakan oleh 

peternak di Kabupaten Kebumen disajikan dalam Lampiran 10. 
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Peternak dengan skala kecil menggunakan kandang kecil 

sebagai tempat bernaung ternak pada malam hari sedangkan 

saat siang hari diikat di luar kandang seperti yang tersaji pada 

Gambar 3. Lokasi kandang juga berdekatan dengan rumah 

peternak dikarenakan peternak memiliki pekarangan yang luas. 

Sistem produksi yang dilaksanakan terfokus pada pembibitan 

dan pembesaran untuk mendapatkan pedet oleh karena itu 

mayoritas sapi yang dimiliki oleh peternak adalah sapi betina. 

Kusuma dkk. (2017) bahwa pada kelompok umur muda 

perbandingan antara sapi jantan muda lebih rendah 

dibandingkan sapi betina muda dikarenakan peternak lebih 

cenderung mempertahankan sapi betina muda untuk 

dipersiapkan sebagai replacement stock induk, sedangkan sapi 

jantan muda akan segera dijual ketika lepas sapih dikarenakan 

manajemen untuk mempersiapkan pejantan unggul 

membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

  

 

 

 

 

 

 

(a)              (b) 

Gambar 3. (a) kandang sapi PO dan (b) tempat pengikatan 

sapi PO pada siang hari 

Sumber: Data Primer, 2019 

Salah satu upaya pelestarian kekayaan genetik plasma nutfah 

sapi PO Kebumen pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten 

Kebumen melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kebumen 
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serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa 

Tengah mengusulkan pewilayahan sumber bibit di Kabupaten 

Kebumen. Diantaranya adalah Kecamatan Puring, Petanahan, 

Klirong, Buluspesantren dan Ambal. Sebagai tindak lanjut atas 

ditunjuknya Kabupaten Kebumen sebagai wilayah sumber bibit 

sapi PO, dibentuklah PERPOKEB (Perkumpulan Kelompok 

Pembibitan Sapi PO Kebumen) yang awalnya bernama 

ASPOKEB (Asosiasi Peternak sapi PO Kebumen) dengan 

susunan struktur organisasi yang disajikan pada Lampiran 11. 

Sekretariat PERPOKEB yang disajikan pada Gambar 4 berada 

di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong. PERPOKEB 

beranggotakan 29 kelompok pembibitan di 29 desa di wilayah 

kecamatan Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren dan 

Ambal dengan sekretariat berada di Desa Tanggulangin 

Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sekretariat PERPOKEB 

Sumber: Data Primer, 2019 
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2.2. Sapi PO Kebumen 

Sapi PO merupakan hasil grading up sapi Jawa dengan 

sapi Ongole yang berasal dari India yang dikembangkan di 

Pulau Sumba sekitar tahun 1930 dan telah terbentuk sapi PO 

yang mendekati sapi Ongole murni (Hardjosubroto, 1994). Sapi 

PO menunjukkan keunggulan sebagai sapi tropis berupa daya 

adaptasi yang tinggi terhadap iklim tropis yang panas dan 

terhadap gangguan parasit (nyamuk dan caplak), serta 

menunjukkan toleransi sangat baik terhadap pakan yang tinggi 

kandungan serat kasarnya (Astuti, 2004). Sapi PO Kebumen 

adalah rumpun sapi yang telah dikembangkan di wilayah Urut 

Sewu Kebumen sejak tahun 1900, yaitu mendatangkan sapi 

jantan dari Benggala untuk disilangkan dengan indukan sapi 

Jawa. Pada tahun 1935 dan 1976 dimasukkan sapi Ongole dan 

Brahman jantan dari India yang digunakan sebagai pemacek. 

Perkembangan selanjutnya dari hasil persilangan antara sapi 

Jawa-Ongole-Brahman tersebut, dikenal dengan sebutan 

Madjapahit Ras (disingkat sapi Madras) yang mempunyai 

karakteristik khas yang tidak dijumpai di Sapi PO pada 

umumnya (Adinata, Aryogi dan Pamungkas, 2016). Sapi PO 

Kebumen banyak dibudidayakan oleh peternak di sepanjang 

wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan meliputi 

Kecamatan Ambal, Puring, Buluspesantren, Mirit, Klirong, dan 

Petanahan dengan populasi sebanyak 65.256 ekor pada tahun 

2015 (Nuraeni, Nugroho dan Aryadi, 2016) 

Sapi PO Kebumen seperti yang tersaji dalam Lampiran 

10 memiliki karakteristik warna seperti sapi PO pada umumnya 

yakni putih hingga keabu-abuan dengan putih yang lebih 

dominan pada betina, sedangkan warna keabu–abuan lebih 

sering muncul di sekitar kepala, leher, gelambir, lutut, dan ekor 

pada sapi jantan PO Kebumen. Keragaman warna  pada sapi 
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betina PO Kebumen justru ditampakkan pada  bagian vulva,  

yaitu  warna merah dan hitam (Sudrajad, Subiharta dan Adinata, 

2013). Warna dominan juga muncul pada bagian tubuh lainnya 

yaitu warna hitam pada  moncong  dan  kuku.  Warna moncong 

hitam tersebut merupakan karakteristik fenotip  yang umum  

dijumpai  pada sapi PO, sedangkan warna lain pada moncong 

seperti warna merah diturunkan dari bangsa sapi Simmental 

atau Limousin (Trifena, Budisatria dan Hartatik, 2011). 

Keragaman lain yang ada pada sapi PO Kebumen 

adalah munculnya tanduk dengan bentuk yang bermacam-

macam seperti tanduk yang hanya tumbuh pendek, tumbuh ke 

arah belakang, tumbuh ke arah atas, tumbuh melingkar ke 

bawah, tumbuh ke arah samping, dan tumbuh asimetris. Selain 

itu, pada dahi cembung dengan kepala lebih pendek dan kepala 

lebih panjang  dengan  dahi tidak  terlalu  cembung.  Dahi  yang  

sangat cembung oleh peternak setempat diistilahkan dengan 

nama cunong dan ukuran kepala yang pendek  diistilahkan  

dengan  nama  bekem. Bagian bawah leher hingga tali pusar di 

bawah perut muncul gelambir yang panjang  dan  berlipat-lipat. 

Karakteristik gelambir tersebut yang disukai oleh peternak. 

Sapi PO  Kebumen, baik jantan maupun betina memiliki punuk. 

Punuk sudah mulai  muncul  pada  anak  sejak umur 2 bulan. 

Sapi ini cenderung memiliki karakteristik gelambir yang 

panjang baik jantan maupun betinanya (Sudrajad dkk., 2013). 

Ukuran tubuh dan bobot badan sapi PO Kebumen juga tercatat 

lebih tinggi dibanding ukuran tubuh sapi PO yang ditetapkan 

melalui SNI. Dari ukuran tubuh ini menunjukkan bahwa sapi 

PO Kebumen berpotensi sebagai sumber bibit sapi lokal di 

Indonesia (Subiharta dkk., 2012). 
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2.3 Ukuran Tubuh 

Ukuran tubuh ternak merupakan salah satu aspek yang 

penting untuk mengetahui karakteristik seekor ternak. Ukuran 

tubuh dapat digunakan untuk mengestimasi bobot badan dari 

ternak. Ukuran tubuh juga memiliki korelasi yang positif 

dengan umur dan tingkat pertumbuhan seekor ternak 

(Hardjosubroto, 1994). Menurut Lawrence dan Fowler (2002) 

bahwa pengukuran tubuh antara linier dan circumference, 

merupakan refleksi dari pertumbuhan tulang atau kerangka dari 

hewan, ketika diambil dari periode waktu yang teratur. 

Williamson and Payne (1993) menjelaskan bahwa 

pemakaian ukuran lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

pundak dapat memberikan petunjuk bobot badan seekor hewan 

dengan tepat. Metode pengukuran ukuran tubuh pada sapi dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

Mengukur ukuran tubuh menurut  Nugraha, Maylinda 

dan Nasich (2015) meliputi:  

a. Lingkar dada (LD) diukur secara melingkar di belakang 

gumba atau di belakang Os scapula dengan 

menggunakan pita ukur melingkar dinyatakan dalam cm.  

b. Panjang badan (PB) diukur secara lurus dari Tuber 

humerus sampai benjolan tulang duduk (Tuber ischii) 

diukur dengan menggunakan alat berupa mistar 

dinyatakan dalam cm.  

c. Tinggi Pundak (TP) diukur jarak tegak lurus dari 

punggung atau belakang gumba sampai ketanah atau 

lantai diukur dengan menggunakan tongkat ukur 

dinyatakan dalam cm. 
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Gambar 5. Pengukuran ukuran tubuh sapi (a) lingkar dada, 

(b) tinggi pundak) dan (c) panjang badan 

Sumber: Ni’am, Purnomoadi dan Dartokusumo (2012). 

Data rataan penampilan ukuran tubuh sapi PO 

Kebumen betina dari beberapa kecamatan dan daerah 

berbanding dengan SNI berdasarkan Sudrajad dkk. (2013) 

ditunjukkan pada Tabel 1.: 

Tabel 1. Rataan lingkar dada (LD), tinggi gumba (TG) dan 

panjang badan (PB) sapi PO Kebumen 

Lokasi sapi PO 
Umur 

(bulan) 

n 

(ekor) 

Ukuran tubuh 

LD (cm) TG (cm) PB (cm) 

SNI 7356:2008 
12-24 - 143 116 123 

25-72 - 153 126 135 

Karangreja, 

Kebumen 

12-24 30 154,33 ± 11,74 131,6 ± 6,61 126,73 ± 9,6 

25-72 384 161,63 ± 9,47 135,25 ± 7,07 135,03 ± 12,54 

Tanggulangin, 

Kebumen 

12-24 39 145,85 ± 12,15 125,93 ± 7,94 124,85 ± 13,06 

25-72 191 163,15 ± 10,96 136,9 ± 6,31 138,14 ± 9,66 

Brecong, 

Kebumen 

12-24 74 144,84 ± 13,05 131,15 ± 8,48 125,88 ± 10,74 

25-72 564 159,49 ± 13,15 136,48 ± 8,67 138,48 ± 47,47 

Sumber: Sudrajad, Subiharta dan Adinata, 2013. 

Rataan Ukuran Tubuh Sapi PO yang diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin menurut Nisa (2017) yakni rataan 

tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada sebesar 111,9 + 

4,00 cm, 119,6 + 4,06 cm dan 129,3 + 6,49 cm pada jantan dan 
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113,8 + 2,56 cm, 110,3 + 2,99 cm dan 134,0 + 4,84 cm pada 

betina. 

2.4 Heritabilitas (h2) 

Heritabilitas didefinisikan sebagai proporsi dari ragam 

genetik aditif terhadap ragam fenotipik. Ragam fenotipik 

terbentuk dari penjumlahan ragam genetik aditif dan ragam 

lingkungan. Nilai heritabilitas pada suatu sifat yang sama akan 

bervariasi dalam suatu populasi ke populasi lain. Perbedaan 

tersebut di sebabkan adanya perbedaan faktor genetik dan 

lingkungan serta metode yang digunakan (Indrijani, 2009). Jika 

angka pewarisan pada suatu sifat tinggi maka diharapkan 

keunggulan suatu sifat tetua yang diwariskan kepada 

keturunannya juga tinggi (Kaswati dkk., 2013). Nilai 

heritabilitas tergantung pada besarnya komponen-komponen 

ragam yang menyusunnya, apabila ada perubahan pada 

komponen ragam maka akan mempengaruhi nilai heritabilitas 

karena heritabilitas adalah bagian dari keragaman total dari 

suatu sifat yang disebabkan oleh pengaruh genetik 

(Supriyantono, Hakim, Suyadi dan Ismudiono, 2010). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, nilai heritabilitas 

bobot badan sapi Golpayeganian umur 1,5 tahun yang 

terkoreksi pada umur 550 hari adalah 0,42 (Harighi, 2007), pada 

sapi Aceh adalah 0,56+0,69 (Putra, Sumadi, Hartatik dan 

Saumar, 2015) sedangkan pada sapi Angus sebesar 0,47 (Kaps, 

Herring and Lamberson, 2000). Secara umum sapi potong 

memiliki rata-rata nilai heritabilitas bobot badan 1 tahun dan 

550 hari sebesar 0,30 sampai 0,55 (Hardjosubroto, 1994) dan 

menurut Warwick, Astuti dan Hardjosubroto (1990) masing-

masing sebesar 0,25-0,35 dan 0,35-0,45. Perhitungan nilai 

heritabilitas ukuran tubuh sapi potong dengan kelompok umur 
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460-640 hari oleh Sari, Nashri dan Hasnani (2016) masing-

masing untuk panjang badan (PB), lingkar dada (LD), dan 

tinggi gumba (TG) adalah 0,098 ± 0,309; 0,300 ± 0,387; dan 

0,123 ± 0,320.  

Estimasi nilai heritabilitas ukuran tubuh berdasarkan 

penelitian Sari dkk. (2016) yakni untuk panjang badan (PB), 

lingkar dada (LD), dan tinggi pundak (TP) adalah 0,098 ± 

0,309; 0,300 ± 0,387; dan 0,123 ± 0,320. Sedangkan 

berdasarkan Putra dan Saumar (2018) nilai heritabilitas umur 

550 hari pada sapi Aceh yakni sebesar 0,17 ± 0,39, 0,32 ± 0,75 

dan 0,14 ± 0,47. Nilai heritabilitas ukuran tubuh sapi bali di 

BPTU-HPT Sapi Bali Jembrana dilaporkan termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu 0,56 ± 0,0010 (TP), 0,85 ± 0,0015 (PB), 

dan 0,44 ± 0,0009 (LD) (Baiduri, Sumadi dan Ngadiyono, 

2012). Kategori nilai heritabilitas menurut Warwick dkk., 

(1990) terbagi atas tiga kategori, yakni rendah (0-0,1), sedang 

(0,1-0,3) dan tinggi (>0,3). 

Perbedaan nilai heritabilitas pada sapi potong di banyak 

penelitian menurut Noor (2000) diakibatkan oleh jenis ternak, 

sifat populasi, bangsa ternak, waktu penelitian, dan daerah. 

Faktor lingkungan dapat mengakibatkan adanya perbedaan 

ekpresi genetik aditif, sehingga akan memperbesar keragaman 

genetik dan nilai heritabilitas. Sedangkan waktu penelitian 

dapat menyebabkan nilai heritabilitas yang berbeda disebabkan 

oleh adanya perubahan populasi dan ragam genetik pada 

populasi tersebut dalam selang waktu tertentu. Menurut Sari 

dkk. (2016) tingginya nilai SE disebabkan jumlah data yang 

sedikit dan tingginya ragam dalam pejantan daripada antar 

pejantan. Jumlah data yang sedikit menyebabkan variasi yang 

besar dan data yang banyak dibutuhkan untuk mengurangi 

variasi besar tersebut. Bila nilai SE lebih besar daripada nilai 
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heritabilitas mengidentifikasikan bahwa nilai SE tersebut 

kurang sesuai untuk kriteria seleksi. 

Heritabilitas bukan merupakan suatu konstanta karena 

untuk setiap sifat kuantitatif dapat berbeda dikarenakan 

perbedaan kelompok ternak, lokasi penelitian, waktu penelitian, 

jumlah populasi, waktu estimasi dan cara menghitung nilai 

heritabilitas. Nilai heritabilitas tergantung dari keragaman 

lingkungan, metode analisis dan jumlah sampel yang digunakan 

(Warwick dkk., 1990 dan Chapman, 1985). 

2.5 Nilai Pemuliaan (NP) 

Nilai pemuliaan (NP) atau breeding value (BV) 

merupakan penilaian mutu genetik ternak untuk suatu sifat 

tertentu yang diberikan secara relatif atas dasar kedudukannya 

di dalam populasi (Suhada, Sumadi dan Ngadiyono, 2009). 

Nilai pemulaiaan bisa diketahui dengan menghitung peformans 

ternak itu sendiri atau bagi pejantan berdasarkan catatan anak-

anaknya dan informasi dari keluarganya. Nilai pemuliaan 

digunakan untuk menduga keunggulan atau kedudukan ternak 

dalam suatu populasi berdasarkan mutu genetik. Nilai 

pemuliaan dipengaruhi oleh nilai heritabilitas suatu ternak, 

semakin besar nilai heritabilitas suatu sifat maka akan semakin 

tinggi pula nilai pemuliaan yang dimiliki seekor ternak. 

(Nurgiartiningsih, 2017). 

Nilai pemuliaan dapat diestimasi dengan beberapa 

metode, antara lain: pengukuran tunggal, yaitu perhitungan 

berdasarkan pada satu catatan performans dari individu ternak; 

pengukuran berulang, artinya perhitungan didasarkan dari 

beberapa performans ternak; berdasarkan performans saudara, 

yaitu perhitungan yang didasarkan atas performans antar 

saudara baik itu saudara kandung maupun saudara tiri; dan 
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berdasarkan hasil uji keturunan, yaitu perhitungan berdasarkan 

performans dari anak atau keturunannya (Nurgiartiningsih, 

2017). 

Besarnya nilai pemuliaan seekor ternak menunjukkan 

keunggulan potensi genetik yang dimiliki oleh ternak tersebut 

dari rata-rata populasinya. Ternak yang mempunyai nilai 

pemuliaan lebih besar akan lebih baik bila dijadikan bibit atau 

ternak pengganti dibandingkan dengan ternak yang mempunyai 

nilai pemuliaan rendah. Estimasi nilai pemuliaan pada suatu 

ternak dapat dilakukan berdasarkan informasi dari individu itu 

sendiri maupun data dari saudara, keluarga dan keturunannya. 

Pada dasarnya semakin banyak data yang digunakan maka akan 

semakin akurat nilai estimasi pemuliaan tersebut (Warwick 

dkk, 1990). Nilai pemuliaan yang tinggi ini dapat diartikan 

bahwa pejantan dengan nilai pemuliaan yang tinggi akan 

menghasilkan keturunan dengan keunggulan setengah dari nilai 

pemuliaan pejantan tersebut terhadap populasinya, karena 

setengah dari sifat anak tersebut bersala dari induknya 

(Hardjosubroto, 1994). Menurut Martojo (1992) estimasi nilai 

pemuliaan ternak dapat digunakan sebagai dasar dalam proses 

seleksi. Dengan membuat peringkat nilai pemuliaan pada suatu 

kelompok ternak, seleksi dapat dilakukan dengan memilih 

ternak pada peringkat utama yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Upaya seleksi ternak berdasarkan nilai pemuliaan akan 

diperoleh ternak-ternak yang mempunyai nilai genetik tinggi. 

Ternak-ternak tersebut seharusnya dipelihara di tempat/ 

lingkungan yang sama. Apabila ternak-ternak tersebut 

dipelihara di lingkungan yang berbeda mungkin tampilan 

ternak tersebut berubah. Keadaan ini disebabkan karena 
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interaksi antara genotip dan lingkungan (Panjaitan, 2010). 

Putra, Saumar dan Hartatik (2014) menjelaskan bahwa 

penggunaan pejantan yang terlalu lama dapat menyebabkan 

keragaman genetik suatu sifat antar individu menjadi kecil 

sehingga seleksi pada sifat produksi menjadi kurang efektif. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan mulai 

Januari hingga April 2019 di tiga kecamatan di Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah yakni Kecamatan Ambal, Klirong dan 

Petanahan dengan lokasi seperti yang disajikan pada Gambar 3. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi 

PO Kebumen yang berjumlah 44 ekor hasil perkawinan dari 12 

ekor pejantan dengan 44 ekor betina berdasarkan hasil 

observasi dengan didukung data recording ternak tahun 2014-

2018 yang meliputi silsilah, ukuran tubuh, rataan umur dan jenis 

kelamin Sapi PO Kebumen di Kelompok Binaan PERPOKEB. 

3.3 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus dan observasi langsung di lapang serta penelusuran 

catatan produksi (recording) yang meliputi silsilah, rataan umur 

dan ukuran tubuh (tinggi pundak, panjang badan dan lingkar 

dada) yang diukur menggunakan alat-alat yang tersaji pada 

Lampiran 10. Metode penentuan sampel menggunakan 

purposive sampling dengan ketentuan sapi PO Kebumen 

berumur 420 - 790 hari yang diketahui silsilah tetuanya di 

Kecamatan Ambal, Klirong dan Petanahan Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah. 
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3.4 Variabel Penelitian  

Variabel yang diamati adalah ukuran tubuh dengan 

metode pengukuran berdasarkan SNI (2008) yang terdiri 

dari: 

a. Tinggi pundak (TP) diukur dari titik tertinggi di antara 

bahu (withers) sampai tanah dengan menggunakan 

tongkat ukur dalam satuan cm. 

b. Panjang badan (PB) diukur melingkar di sekeliling 

rongga dada melalui belakang punuk dan di belakang 

sendi bahu (Os scapula) dengan menggunakan pita 

ukur dalam satuan cm. 

c. Lingkar dada (LD) diukur dari bongkol bahu 

(scapula) sampai ujung panggul (procesus spinisus) 

dan dinyatakan dalam cm. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Data Terkoreksi 

Rumus yang digunakan untuk memperoleh ukuran 

tubuh terkoreksi dihitung menurut rekomendasi 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut: 

205
205S L

L

UT UT
UT UT

umur

−
=  +  

550 205
345

A S
UT UT

UT UT
tenggang waktu

−
=  +  

Keterangan: 

UT205  = Ukuran tubuh sapih terkoreksi ke 

umur 205 hari 

UT550  = Ukuran tubuh akhir terkoreksi ke 
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umur 550 hari 

UTS  = Ukuran Tubuh sapih/Ukuran Tubuh 

saat ditimbang pada waktu penyapihan  

UTL  = Ukuran tubuh lahir 

UTA  = Ukuran tubuh akhir 

Umur  = umur pada saat pengukuran (hari) 

tenggang waktu = selisih antara umur penimbangan dan 

umur sapih 

3.5.2 Estimasi Komponen Ragam 

Komponen ragam antar pejantan dan dalam 

pejantan pada data kelompok saudara tiri dianalisis 

menggunakan metode dengan model statistik sesuai 

petunjuk Nurgiartiningsih (2017) sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑠𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 

Keterangan : 

 𝑌𝑖𝑗  = pengamatan pada individu ternak ke j dari kelompok 

saudara tiri ke j 

 𝜇 = rata-rata populasi 

 𝑠𝑖 = pengaruh pejantan ke-i 

 𝑒𝑖𝑗  = pengaruh galat acak (random error) 

Tabel 2. Analisis ragam untuk metode saudara tiri sebapak 

Sumber 

ragam 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

Komponen 

Kuadrat 

Tengah 

Antar 

pejantan 
𝑠 − 1 𝐽𝐾𝑆 𝐾𝑇𝑆 =

𝐽𝐾𝑆
𝑠 − 1

 𝜎𝑤
2 + 𝑘𝜎𝑠

2 

Dalam 

pejantan 
𝑠(𝑘 − 1) 𝐽𝐾𝑊 𝐾𝑇𝑊 =

𝐽𝐾𝑊
𝑠(𝑛 − 1)

 𝜎𝑤
2  

Total 𝑘𝑠 − 1 𝐽𝐾𝑇   
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Keterangan:  

JK = jumlah kuadrat 

KT = kuadrat tengah  

s = jumlah pejantan 

k = jumlah anak tiap pejantan 

𝜎𝑠
2  = ragam antar rata-rata kelompok anak dalam pejantan 

𝜎𝑤
2  = ragam antar individu dalam kelompok anak per 

pejantan 

k digunakan apabila jumlah anak dalam masing-masing 

pejantan tidak sama, yang dihitung dengan rumus: 

𝑘 =
1

𝑠 − 1
(𝑛 −∑

𝑛𝑖
2

𝑛
) 

Pendugaan Komponen Ragam: 

𝜎2𝑤 = 𝐾𝑇𝑤  

𝜎2𝑠 =
𝐾𝑇𝑠 − 𝐾𝑇𝑤

𝑘
 

3.5.2 Estimasi Nilai Heritabilitas 

Komponen korelasi dalam kelas yaitu ukuran 

kemiripan antar saudara tiri, ditentukan dengan: 

𝑡 =
𝜎𝑠
2

𝜎𝑠
2 + 𝜎𝑤

2
 

Nilai heritabilitas (ℎ2) diestimasi dengan metode 

korelasi saudara tiri sebapak sesuai petunjuk Hardjosubroto 

(1994) sebagai berikut: 

ℎ2 = 4𝑡 

h2=
4(𝜎𝑠

2)

𝜎𝑠
2+𝜎𝑤

2  
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Metode estimasi heritabilitas dengan metode korelasi 

saudara tiri sebapak merupakan metode yang terbaik, karena 

tidak mengandung ragam dominan dan tidak ada pengaruh 

induk. Pengaruh induk dapat membuat hasil estimasi 

heritabilitas menjadi terlalu tinggi (Putra dkk, 2015). 

Rumus untuk salah baku atau standart error (SE) 

heritabilitas adalah sebagai berikut (Nurgiartiningsih, 2017): 

SE (ℎ2)= 4√
2(1−𝑡)2[1+(𝑘−1)𝑡]2

𝑘(𝑘−1)(𝑠−1)
 

3.5.4 Estimasi Nilai Pemuliaan  

Nilai pemuliaan dihitung berdasarkan pada catatan 

performans dari individu ternak, karena perhitungan nilai ini 

tidak ditambahkan rata-rata performans populasi sehingga 

seekor ternak dimungkinkan memiliki nilai negatif. Nilai 

pemuliaan yang negatif mengandung arti bahwa ternak tersebut 

mempunyai performans dibawah rata-rata populasi. 

Perhitungan nilai pemuliaan berdasarkan petunjuk 

Nurgiartiningsih (2017): 

𝑁𝑃𝐴 = ℎ2(𝑃𝐴 − 𝑃) 

Keterangan : 

 𝑁𝑃𝐴  = nilai Pemuliaan pada pejantan A 

 ℎ2 = heritabilitas 

 𝑃𝐴 = performans individu pejantan A 

 𝑃 = rata-rata performans populasi dimana individu 

diukur  

3.6 Batasan Istilah 

Sapi PO 

Kebumen 

: Sapi PO Kebumen merupakan perkawinan  

sapi  Ongole  asli  dari India  dengan  sapi  
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lokal yang memiliki ciri khusus sejak lahir 

pada pedet jantan maupun betina sudah 

keluar punuk (gumba) seperti pada sapi 

Ongole (Subiharta dan Sudrajad, 2013). 

Parameter 

Genetik 

: Parameter genetik yang diamati dalam 

penelitian meliputi nilai heritabilitas dan 

nilai pemuliaan. 

Heritabilitas : Persentase pewarisan sifat yang diturunkan 

dari tetua ke anaknya. 

Nilai 

Pemuliaan 

: Penilaian potensi genetik seekor ternak 

pada suatu sifat yang didasarkan pada 

posisinya di dalam populasi. 

Ukuran 

Tubuh  

: Ukuran-ukuran tubuh yang tampak dari 

luar untuk mengetahui karakteristik seekor 

ternak meliputi tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada. 

Panjang 

Badan 

: Diukur jarak dari bongkol bahu 

(tuberositas humeri) sampai ujung tulang 

duduk (tuber ischii), menggunakan tongkat 

ukur (Badan Standarisasi Nasional, 2015). 

Lingkar 

Dada 

: Diukur dengan cara melingkarkan pita ukur 

pada bagian dada dibelakang punuk (Badan 

Standarisasi Nasional, 2015). 

Tinggi 

Pundak 

: Mengukur jarak dari permukaan yang rata 

sampai bagian tertinggi pundak melewati 

bagian scapulla secara tegak lurus (Badan 

Standarisasi Nasional, 2015). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Ukuran Tubuh Sapi PO Kebumen 

Rataan ukuran tubuh sapi PO Kebumen umur 550 hari 

berdasarkan hasil penelitian disajikan pada Tabel 3. Adapun 

data ukuran tubuh sapi PO Kebumen umur 550 hari dapat 

dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Serta perhitungan 

rataan, standar deviasi dan Koefisien keragaman ukuran tubuh 

dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4 

Tabel 3. Rataan (�̅�), Standar Deviasi (SD) dan Koefisien 

Keragaman (KK) Ukuran Tubuh Sapi PO 

Kebumen Umur 571 dan 550 Hari 

Parameter N 

Umur 571 hari Terkoreksi 550 hari 

�̅�  ± 𝐒𝐃 (𝐜𝐦) 
KK 

(%) 
�̅�  ± 𝐒𝐃 (𝐜𝐦) 

KK 

(%) 

Tinggi 

Pundak 
44 121,4 + 7,41 6,11 118,8 + 9,32 7,84 

Panjang 

Badan 
44 117,5 + 7,28 6,19 114,6 + 12,33 10,76 

Lingkar 

Dada 
44 144,1 + 10,98 7,62 138,4 + 13,76 9,94 

 

Rataaan ukuran tubuh sapi PO Kebumen umur 571 hari 

meliputi tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada 

masing-masing sebesar 121,4 + 7,41 cm, 117,5 + 7,28 cm dan 

144,1 + 10,98 cm. Sedangkan rataan ukuran tubuh sapi PO 

Kebumen terkoreksi 550 hari yakni 118,8 + 9,32 cm pada tinggi 

pundak, 114,6 + 12,33 cm pada panjang badan dan 138,4 + 

13,76 cm pada lingkar dada. Rataan tinggi pundak pada umur 

571 hari dan terkoreksi 550 hari lebih tinggi dari SNI klas 1 

dalam Subiharta, dkk. (2012) yang tersaji pada Tabel 1 dimana 
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rataan tinggi pundak sebesar 116 cm. Lingkar dada 

menunjukkan keunggulan pada rataan umur 571 hari dimana 

berdasarkan standar lingkar dada sebesar 143 cm. Sedangkan 

untuk panjang badan masing-masing memiliki nilai yang lebih 

rendah dibandingkan dengan standar yakni 123 cm.  

Koefisien Keragaman pada sifat tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada sapi PO umur 571 hari (6,11%; 6,19% 

dan 7,62%) dan umur terkoreksi 550 hari (7,84%; 10,76% dan 

9,94%) termasuk dalam kategori rendah. Hanafiah (1991) 

menyatakan bahwa koefisien keragaman dikatakan rendah 

apabila nilainya kurang dari 15% (<15%), dan dalam kategori 

tinggi apabila lebih tinggi dari 15% (>15%). 

Tabel 4. Rataan (�̅�), Standar Deviasi (SD) dan Koefisien 

Keragaman (KK) Ukuran Tubuh Sapi PO Kebumen 

Umur 571 dan 550 Hari Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Parameter N 

Umur 571 hari Terkoreksi 550 hari 

�̅�  ± 𝐒𝐃 (𝐜𝐦) 
KK 

(%) 
�̅�  ± 𝐒𝐃 (𝐜𝐦) 

KK 

(%) 

J
a

n
ta

n
 

Tinggi 

Pundak 
15 122,8 + 7,73 6,29 117,3 + 8,46 7,22 

Panjang 

Badan 
15 118,2 + 8,95 7,57 112,9 + 14,86 13,16 

Lingkar 

Dada 
15 146,7 + 12,31 8,40 140,7 + 11,30 8,03 

B
et

in
a
 

Tinggi 

Pundak 
29 120,7 + 7,28 6,03 118,8 + 9,63 8,10 

Panjang 

Badan 
29 117,1 + 6,39 5,45 114,9 + 10,20 8,88 

Lingkar 

Dada 
29 142,8 + 10,21 7,15 136,5 + 14,37 10,52 
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Komposisi rataan ukuran tubuh sapi PO Kebumen 

umur 571 hari berdasarkan Tabel 4 menunjukkan, rataan tinggi 

pundak pada ternak jantan berturut-turut 122,8 + 7,73 cm,  

118,2 + 8,95 cm dan 146,7 + 12,31 cm sedangkan pada betina  

berturut-turut 120,7 + 7,28 cm, 117,1 + 6,39 cm dan 142,8 + 

10,21 cm. Adapun perhitungan rataan, standar deviasi (SD) dan 

koefisien keragaman (KK) ukuran tubuh dapat dilihat pada 

Lampiran 5 dan 6. Range data rataan tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada pada jantan sebesar 109-136 cm, 108-

140 cm dan 125-163 cm serta untuk betina sebesar 103-134 cm, 

103-131 cm dan 115-161 cm. Hasil penelitian menunjukkan 

hasil lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian  Nisa (2017) 

yang menunjukkan rataan tinggi pundak, panjang badan dan 

lingkar dada sebesar 111,9 + 4,00 cm, 119,6 + 4,06 cm dan 

129,3 + 6,49 cm pada jantan dan 113,8 + 2,56 cm, 110,3 + 2,99 

cm dan 134,0 + 4,84 cm pada betina. Rataan ukuran tubuh 

jantan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

betina. Hal ini akan berkorelasi dengan bobot badan ternak yang 

menyebabkan bobot badan sapi jantan akan lebih besar 

dibandingkan sapi betina. Oleh karena itu, ukuran tubuh 

digunakan sebagai parameter dalam pendugaan bobot ternak. 

Menurut Gunawan dan Putera (2016) Ukuran tubuh ternak 

terutama lingkar dada merupakan parameter terbaik dalam 

menduga bobot badan sapi PO. Selain faktor lingkungan seperti 

manajemen, faktor hormonal akan menyebabkan perbedaan 

pada ukuran tubuh dan bobot ternak jantan dan betina. menurut 

Prihandini dkk (2012) kadar luteinizing hormone (LH) akan 

mempengaruhi bobot ternak jantan  yang lebih tinggi. Hormone 

ini akan merangsang sel Leydig untuk mensekresikan hormone 

testosteron yang menunjang kecepatan pertumbuhan ternak. 

Testosteron akan meningkatkan anabolisme protein yaitu 
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meningkatkan penyimpanan nitrogen serta ketebalan serat 

muscular tubuh. 

Adanya perbedaan dalam komposisi pejantan (15 

ekor) dan betina (29 ekor) dikarenakan umumnya para peternak 

lebih memilih untuk memelihara sapi betina dibandingkan 

dengan sapi jantan sesuai dengan tujuan pemeliharaan untuk 

menghasilkan pedet. Hal serupa dijelaskan Kusuma dkk. (2017) 

bahwa pada kelompok umur muda perbandingan antara sapi 

jantan muda lebih rendah dibandingkan sapi betina muda 

dikarenakan peternak lebih cenderung mempertahankan sapi 

betina muda untuk dipersiapkan sebagai replacement stock 

induk, sedangkan sapi jantan muda akan segera dijual ketika 

lepas sapih dikarenakan manajemen untuk mempersiapkan 

pejantan unggul membutuhkan biaya yang lebih mahal. 

 

4.2. Heritabilitas (h2) 

Hasil estimasi nilai heritabilitas ukuran tubuh sapi PO 

Kebumen umur 550 hari tersaji pada Tabel 5. Perhitungan 

estimasi heritabilitas ukuran tubuh disajikan pada lampiran 8. 

Nilai heritabilitas tinggi pundak, panjang badan dan lingkar 

dada sapi PO Kebumen umur 571 hari masing-masing adalah 

0,41 ± 0,65, 0,16 ± 0,60 dan 0,78 ± 0,69. Ditinjau dari pengaruh 

genetiknya, maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh genetik terhadap perbedaan antar 

individu dalam ukuran tinggi pundak, panjang badan dan 

lingkar dada secara berurutan sebesar 41%, 16% dan 78% 

selebihnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nilai heritabilitas 

tinggi pundak dan lingkar dada tergolong dalam kategori tinggi 

dikarenakan lebih dari 0,3, sedangkan nilai heritabilitas panjang 

badan tergolong dalam kategori sedang dikarenakan berada 
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dalam rentang 0,1 - 0,3. Kategori nilai heritabilitas menurut 

Warwick dkk., (1990) terbagi atas tiga kategori, yakni rendah 

(0-0,1), sedang (0,1-0,3) dan tinggi (>0,3). Sedangkan 

heritabilitas tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada sapi 

PO Kebumen umur terkoreksi 550 hari masing-masing adalah 

0,91 ± 0,70, 0,94 ± 0,70 dan 0,73 ± 0,68.Hasil penelitian ini 

berbeda dengan Sari dkk. (2016) yang menjelaskan nilai 

heritabilitas sapi PO pada kelompok umur 460-640 hari masing-

masing untuk panjang badan (PB), lingkar dada (LD), dan 

tinggi pundak (TP) adalah 0,098 ± 0,309; 0,300 ± 0,387; dan 

0,123 ± 0,320. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan range 

umur pada penelitian tersebut.  

Tabel 5. Nilai Heritabilitas (h2)  dan Standart Error (SE) 

Ukuran Tubuh Sapi PO Kebumen. 

Variabel N 
Umur 571 Hari Terkoreksi 550 hari 

 h2 SE  h2 SE 

Tinggi Pundak 44 0,41 0,65 0,91 0,70 
Panjang Badan 44 0,16 0,60 0,94 0,70 

Lingkar Dada 44 0,78 0,69 0,73 0,68 

Penelitian lain juga menyebutkan adanya perbedaan 

nilai heritabilitas pada ukuran tubuh. Putra dan Saumar (2018) 

menjelaskan nilai heritabilitas Sapi Aceh umur 550 hari 

berdasarkan tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada 

menunjukkan hasil yang lebih rendah yakni masing-masing 

sebesar 0,17 ± 0,39, 0,32 ± 0,75 dan 0,14 ± 0,47. Nilai 

heritabilitas tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada sapi 

bali di BPTU-HPT Sapi Bali dilaporkan termasuk dalam 

kategori tinggi yakni masing-masing 0,56 ± 0,0010, 0,85 ± 

0,0015 dan 0,44 ± 0,0009 (Baiduri, Sumadi dan Ngadiyono, 

2012). Adanya perbedaan dalam estimasi nilai heritabilitas ini 
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disebabkan oleh adanya perbedaan rumpun sapi, jumlah data 

dan kondisi lingkungan yang berbeda. Hal ini didukung oleh 

Noor (2000) bahwa nilai heritabilitas memiliki kemungkinan 

untuk berbeda antara satu penelitian dengan penelitian 

terdahulu dikarenakan jenis ternak, sifat populasi, bangsa 

ternak, waktu penelitian, dan daerah. Faktor lingkungan dapat 

mengakibatkan adanya perbedaan ekspresi genetik aditif,   

sehingga   akan   memperbesar   keragaman   genetik   dan  nilai 

heritabilitas. Sedangkan waktu penelitian dapat menyebabkan 

nilai heritabilitas yang berbeda disebabkan oleh adanya 

perubahan populasi dan ragam genetik pada populasi tersebut 

dalam selang waktu tertentu. 

 Nilai SE heritabilitas tinggi pundak (0,65) dan panjang 

badan (0,60) dari hasil penelitian lebih besar dari nilai 

heritabilitas. Menurut Putra dan Saumar (2018) tingginya nilai 

SE mengindikasikan bahwa nilai heritabilitas yang diperoleh 

belum cukup akurat akan tetapi masih dapat dipertimbangkan. 

Tingginya nilai SE disebabkan jumlah data yang terbatas dan 

tingginya ragam dalam pejantan daripada antar pejantan. Sari 

dkk. (2016) menjelaskan bahwa jumlah data yang sedikit 

menyebabkan variasi yang besar dan data yang banyak 

dibutuhkan untuk mengurangi variasi besar tersebut. Bila nilai 

SE lebih besar daripada nilai heritabilitas mengidentifikasikan 

bahwa nilai SE tersebut kurang sesuai untuk kriteria seleksi. 

Walaupun demikian, nilai heritabilitas sapi PO Kebumen sangat 

penting untuk melihat tingkat variasi fenotip pada masing-

masing ukuran tubuh yang diamati. Nilai heritabilitas yang 

tinggi menandakan bahwa tingkat variasi fenotip pada populasi 

termasuk tinggi sehingga seleksi berdasarkan fenotip tersebut 
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dapat memberikan respon seleksi yang positif (Warwick et al., 

1990). 

Ukuran tubuh umur terkoreksi 550 hari memiliki nilai 

heritabilitas kategori tinggi dengan panjang badan (0,94 + 0,70) 

merupakan ukuran tubuh dengan nilai heritabilitas  tertinggi 

sehingga seleksi berdasarkan ukuran tubuh ini diharapkan akan 

memberikan respon seleksi yang baik pada keturunannya. Hal 

ini dijelaskan oleh Hardjosubroto (1994), bila seekor ternak 

menunjukkan keunggulan pada sifat yang memiliki angka 

pewarisan yang tinggi maka diharapkan anaknya pun kelak 

akan mempunyai keunggulan dalam sifat tersebut. Sebaliknya, 

bila angka pewarisan dari sifat tersebut rendah, belum tentu 

keturunannya memiliki keunggulan pada sifat tersebut karena 

hanya sebagian kecil dari keunggulan tersebut yang dapat 

diwariskan kepada anaknya sisanya disebabkan oleh faktor 

lingkungan. 

 

4.3. Nilai Pemuliaan (NP) 

Salah satu faktor penting dalam pemuliaan ternak 

adalah nilai pemuliaan karena nilai pemuliaan dapat 

menunjukkan potensi genetik yang dimiliki oleh seekor ternak 

terhadap rataan populasinya. Menurut Suhada dkk. (2009) nilai 

pemuliaan (NP) atau breeding value (BV) merupakan penilaian 

mutu genetik ternak untuk suatu sifat tertentu yang diberikan 

secara relative atas dasar kedudukannya di dalam populasi. 

Nilai pemulaiaan tidak dapat diukur secara langsung, namun 

dapat diestimasi dengan pendekatan Estimated Breeding Value 

(EBV) dengan menghitung performans ternak atau bagi 

pejantan berdasarkan catatan anak-anaknya dan informasi dari 

keluarganya. Nilai pemuliaan digunakan untuk menduga 
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keunggulan atau kedudukan ternak dalam suatu populasi 

berdasarkan mutu genetik. Nilai pemuliaan dipengaruhi oleh 

nilai heritabilitas suatu ternak, semakin besar nilai heritabilitas 

suatu sifat maka akan semakin tinggi pula nilai pemuliaan yang 

dimiliki seekor ternak (Nurgiartiningsih, 2017). Berdasarkan 

hasil evaluasi akan diperoleh peringkat dengan menempatkan 

ternak-ternak dengan nilai pemuliaan diatas rataan populasi 

pada posisi teratas.  

Tabel 6 Estimasi Nilai Pemuliaan (NP) Tinggi Pundak (TP), 

Panjang Badan (PB) dan Lingkar Dada (LD) Sapi PO 

Kebumen umur 571 hari 

 

  

No. Pejantan n 
NP Ukuran Tubuh 

LD R TP R PB R 

1 TAJ.14.013 (K) 2 8,123 1 1,077 5 -0,854 10 

2 PL.J.13.9003 (G) 6 6,603 2 1,326 2 0,078 8 

3 TPD.13.J.10 (L) 14 4,409 3 -0,348 9 0,610 3 

4 20902 (A) 2 3,431 4 1,281 3 0,175 6 

5 SUKARI (J) 2 3,040 5 2,095 1 -0,221 9 

6 MARSUDI (I) 2 0,694 6 0,874 7 0,807 1 

7 PL.J.13.9014 (H) 6 0,173 7 1,009 6 0,280 5 

8 MARIMIN I (E) 2 -1,260 8 1,281 4 0,728 2 

9 KJK15601 I (C) 3 -4,359 9 -3,953 12 -1,283 12 

10 KW.20.035 (D) 3 -4,779 10 -2,113 10 0,465 4 

11 KARSUM (B) 2 -6,343 11 0,263 8 -0,933 11 
12 PL.J.13.9001 (F) 3 -9,732 12 -2,792 11 0,148 7 

Rataan Populasi  120,2 114,9 140,4 

Keterangan: n = jumlah anak perpejantan, R = ranking 
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Tabel 7  Estimasi Nilai Pemuliaan (NP) Tinggi Pundak (TP), 

Panjang Badan (PB) dan Lingkar Dada (LD) Sapi 

PO Kebumen umur 550 hari 

Berdasarkan hasil estimasi nilai pemuliaan sapi PO 

Kebumen yang tersaji pada Tabel 6, nilai pemuliaan yang 

bernilai positif pada tinggi pundak, panjang badan dan lingkar 

dada sapi PO Kebumen umur 571 hari masing-masing 7 ekor 

(58,3%), 8 ekor (66,7%) dan 8 ekor (66,7%) dan sisanya 

bernilai negatif. Sedangkan pada tinggi pundak, panjang badan 

dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur terkoreksi 550 hari 

yang tersaji pada Tabel 7, masing-masing 5 ekor (41,7%), 7 

ekor (58,3%) dan 6 ekor (50%). Nilai pemuliaan positif 

memiliki artian pejantan tersebut memiliki performans ukuran 

tubuh diatas rataan populasi sehingga dapat dikatakan bahwa 

ternak tersebut memiliki keunggulan pada sifat tersebut 

dibandingkan ternak lain dalam populasinya. Sesuai dengan 

hasil perhitungan yang tersaji pada Lampiran 9 dan 10, nilai 

pemuliaan tertinggi pada umur 571 hari dan terkoreksi 550 hari 

pada sifat tinggi pundak masing-masing yaitu pejantan J (2,095) 

dan Pejantan A (12,335) dengan rataan tinggi pundak 124 cm 

No. Pejantan n 
NP Ukuran Tubuh 

LD R TP R PB R 

1 20902 (A) 2 11,661 1 12,335 1 8,437 3 

2 MARSUDI (I) 2 5,684 2 6,568 2 12,017 2 

3 PL.J.13.9003 (G) 6 5,518 3 2,832 5 1,167 6 

4 SUKARI (J) 2 4,287 4 4,425 3 -0,292 8 

5 MARIMIN I (E) 2 1,219 5 4,299 4 5,354 4 

6 TAJ.14.013 (K) 2 -0,003 6 -6,690 10 -15,574 11 

7 TPD.13.J.10 (L) 14 -0,115 7 -1,800 8 1,669 5 

8 KW.20.035 (D) 3 -1,783 8 1,686 6 12,123 1 

9 KARSUM (B) 2 -2,137 9 -4,837 9 -19,608 12 

10 PL.J.13.9014 (H) 6 -2,413 10 1,331 7 -0,105 7 

11 KJK15601 I (C) 3 -4,639 11 -9,493 11 -4,169 10 

12 PL.J.13.9001 (F) 3 -17,279 12 -10,657 12 -1,019 9 

Rataan Populasi  120,2 114,9 140,4 

Keterangan: n = jumlah anak perpejantan, R = ranking 
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dan 132 cm, pada panjang badan yaitu pejantan I (0,807) dan 

pejantan L (1,669) dengan rataan panjang badan 121,5 cm dan 

115,7 cm pada serta pada lingkar dada yaitu pejantan K (8,123) 

dan pejantan A (11,661) dengan rataan lingkar dada 152,5 cm 

dan 154,1 cm. Nilai pemuliaan yang tinggi pada seekor pejantan 

dapat diartikan bahwa pejantan tersebut akan menghasilkan 

keturunan dengan keunggulan setengah dari nilai pemuliaan 

pejantan tersebut terhadap populasinya, karena setengah dari 

sifat anak tersebut bersala dari induknya (Hardjosubroto, 1994). 

Pejantan sapi PO Kebumen yang memiliki nilai pemuliaan 

positif pada ketiga variabel sebayak 4 ekor (33,3%) yakni 

pejantan A, E, G dan I. 

Martojo (1992) menyatakan bahwa estimasi nilai 

pemuliaan ternak dapat digunakan sebagai dasar dalam proses 

seleksi. Dengan membuat peringkat nilai pemuliaan pada suatu 

kelompok ternak, seleksi dapat dilakukan dengan memilih 

ternak pada peringkat utama yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian, pejantan A, I 

dan G dapat dijadikan sebagai pejantan unggul berdasakan 

rataan nilai pemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan pejantan 

lainnya dengan pejantan A (20902) yang memiliki rataan 

tertinggi. Upaya seleksi ternak berdasarkan nilai pemuliaan 

akan diperoleh ternak-ternak yang mempunyai nilai genetik 

tinggi. Sesuai dengan penjelasan Warwick dkk. (1990) seleksi 

yang tepat dapat didasarkan atas nilai pemuliannya, yang 

merupakan simpangan/keunggulan individu terhadap rataan 

kelompoknya apabila antar individu terjadi perkawinan secara 

acak.  

Menurut Panjaitan (2010) ternak tersebut seharusnya 

dipelihara di tempat/ lingkungan yang sama. Apabila ternak 
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tersebut dipelihara di lingkungan yang berbeda mungkin 

tampilan ternak tersebut berubah. Keadaan ini disebabkan 

karena interaksi antara genotip dan lingkungan. Penggunaan 

pejantan unggul dalam program breeding juga perlu 

memperhatikan lamanya waktu atau periode pejantan dalam 

mengawini betina. Wilayah sumber bibit Kabupaten Kebumen 

setidaknya menggunakan satu pejantan selama 4-5 tahun 

sebelum digantikan oleh pejantan baru. Menurut Putra dkk. 

(2014) penggunaan pejantan yang terlalu lama dapat 

menyebabkan keragaman genetik suatu sifat antar individu 

menjadi kecil sehingga seleksi pada sifat produksi menjadi 

kurang efektif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Kesimpulan dari penelitian pada Sapi PO Kebumen 

adalah: 

1. Nilai heritabilitas ukuran tubuh (tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada) umur 550 hari pada sapi PO 

Kebumen termasuk dalam kategori tinggi. 

2. Nilai pemuliaan positif pada sifat tinggi pundak, panjang 

badan dan lingkar dada sapi PO Kebumen umur 550 hari 

berjumlah 4 ekor (33,3%) yakni pejantan A, E, G dan I.  

5.2. Saran  

 Pejantan A, E, G dan I merupakan pejantan yang layak 

digunakan sebagai pejantan pemacek dikarenakan memiliki 

nilai pemuliaan positif pada semua variabel yang diamati. 

Seleksi seharusnya dilakukan berdasarkan nilai pemuliaan 

untuk sifat tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada. 

Selain itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang parameter 

genetik sapi PO Kebumen dengan jumlah data yang lebih 

banyak serta silsilah yang lebih lengkap sehingga akan 

diperoleh hasil yang lebih akurat 
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