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ABSTRACT 

This study aims to determine the value of genetic correlation and phenotype of body length 

with body weight and heritability value and breeding value based on the length of the male 

Brahman cow’s body in the BPTU-HPT Sembawa. The Brahman cows were analyzed as 

much as 331 child which from 3 mature male and 331 parent from 2013 until 2015. The 

data used include body weight and body length when born, weaning and one year old based 

birth records and the pedigree. The prediction of heritability values using analysis variant of 

unidirectional classification pattern with paternal half-Shib correlations method, the 

calculation of males breeding value using the Cummulative Difference (CD) method while 

the relationship between body length and body weight using covariance analysis of paternal 

half-Shib correlations. The result showed body length had positive correlation with body 

weight on born in genetically (rG = 0,970) and phenotyphositive correlated continued rP = 

0,354, 0,318 dan 0,625, but no efective to prediction body weight because it had medium 

correlation value. Based on aged, breeding value of Brahman cows USA had the best 

excellence value on born and weaning (4,247 and 1,274) then decrease in rank on one year 

old. PM Ausi male had best breeding value than other male because the breeding value 

relative increase from body length on born until one year old. It showed breeding value of 

body length offspring is above the average population. The conclusion is body length had 

positive correlation with body weight. PM Ausi male more excellent because it velues up 

then other average male population. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai korelasi genetik dan fenotip panjang badan 

dengan bobot badan serta nilai heritabilitas dan nilai pemuliaan berdasarkan panjang badan 

pejantan sapi Brahman di BPTU-HPT Sembawa. Sapi Brahman yang dianalisis sebanyak 

331 ekor anak yang berasal dari 3 ekor pejantan dan 331 ekor induk dari tahun 2013 sampai 

2015. Data yang digunakan meliputi data bobot badan dan panjang badan saat lahir, sapih 

dan satu tahun berdasarkan catatan kelahiran dan silsilah ternak.Pendugaan nilai 

heritabilitas menggunakan analisis varian pola klasifikasi searah dengan metode paternal 

half-Shib correlations, perhitungan nilai pemuliaan pejantan menggunakan metode 

Cummulative Difference (CD) sedangkan hubungan antara panjang badan dengan bobot 

badan menggunakan analisis peragam pada korelasi saudara tiri sebapak (paternal half-Shib 

correlations). Hasil penelitian menunjukkan secara genetik panjang badan berkorelasi 

positif dengan bobot badan pada saat lahir (rG = 0,970) dan berkorelasi fenotippositif 

berturut-turut rP= 0,354, 0,318 dan 0,625, tetapi belum efektif untuk menduga bobot badan 

karena memiliki nilai korelasi sedang. Berdasarkan kriteria umur nilai pemuliaan sapi 

Brahman breed USA memiliki nilai keunggulan terbaik pada saat lahir dan sapih (4,247 dan 

1,274) kemudian mengalami penurunan peringkat keunggulan pada saat umur satu tahun. 

Pejantan PM. Ausi memiliki nilai pemuliaan terbaik dibandingkan pejantan lainnya karena 

mengalami peningkatan nilai pemuliaan secara relatif dari panjang badan saat lahir sampai 

satu tahun. Hal ini menunjukkan nilai pemuliaan pajang badan keturunannya berada di atas 

rata-rata populasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa panjang badan 

berkorelasi positif dengan bobot badan.  

Pejantan PM.Ausi lebih unggul karena memiliki nilai yang tinggi diatas rata-rata populasi 

dibandingkan pejantan lain. 
 
Kata kunci: Sapi Brahman, Panjang Badan, Heritabilitas, Nilai Pemuliaan, Korelasi Genetik. 
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PENDAHULUAN 

 

Sapi Brahman merupakan sapi 

keturunan Bos Indicus yang berhasil 

dijinakkan di India dan mengalami 

perkembangan pesat di Amerika Serikat. 

Karakteristiknya memiliki punuk yang 

besar, kulit longgar, banyak lipatan 
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dibawah leher dan perut, telinga 

menggantung, warna bulu putih ke abu-

abuan dan juga merah. Sapi brahman 

memiliki sifat yang khas yaitu 

ketahanannya terhadap pakan dengan 

nutrisi rendah, toleransi terhadap panas, 

toleransi terhadap kekeringan, 

kemampuannya untuk mengasuh anak 

serta daya tahan terhadap kondisi yang 

jelek seperti penyakit dan parasit. Di 

Indonesia eksistensi dan populasi sapi 

Brahman semakin tinggi karena 

mempunyai sifat yang khas serta 

memiliki produksi dan nilai jual yang 

lebih tinggi dibanding dengan sapi lokal 

lain. 

Salah satu upaya untuk menjaga 

kemurnian sapi Brahman pemerintah 

membentuk Balai Pembibitan Ternak 

Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-

HPT). BPTU-HPT Sembawa 

mengembangbiakkan bangsa sapi 

Brahman sejak tahun 2000 dan 

menerapkan teknik pemuliaan dan 

pemurnian bangsa sapi Brahman melalui 

uji penampilan, uji zuriat kelompok 

ternak terseleksi, serta pemanfaatan 

pejantan unggul melalui inseminasi 

buatan (IB). Uji zuriat memiliki 

kecermatan yang melebihi kecermatan 

pada pendugaan pemuliaan 

melalui seleksi individu (Hardjosubroto, 1

994). Hal ini dikarenakan penampilan ket

urunan dapat menyata-kan keadaan 

sebenarnya dari individu itu sendiri, 

sedangkan penampilan individu hanya 

memberikan kesan ternak yang terlihat 

(Warwick dkk, 1995). 

Pendugaan nilai pemuliaan ternak 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

sifat produksi misalnya bobot badan. 

Bobot badan merupakan salah satu 

indikator produktivitas ternak yang dapat 

diduga berdasarkan ukuran linear tubuh 

sapi meliputi lingkar dada, panjang badan 

dan tinggi badan. Bobot badan seekor 

sapi hanya dapat diketahui secara tepat 

melalui cara penimbangan, namun dalam 

situasi dan kondisi tertentu, terutama pada 

kondisi peternakan rakyat, jarang atau 

tidak tersedia alat timbangan ternak sapi. 

Oleh karena itu dibutuhkan cara lain yang 

dianggap praktis untuk mengestimasi 

bobot badan seekor ternak. Beberapa 

penelitian telah melaporkan adanya 

hubungan antara dimensi ukuran tubuh 

pada sapi Bali dengan bobot badannya, 

sehingga dihasilkan suatu formula untuk 

mengestimasi bobot badan pada umur dan 

jenis kelamin tertentu (Sumadi dkk, 2001, 

Maskyadji, 1997, Clufran, 1976, Saleh, 

1982). 

Berdasarkan informasi diatas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pendugaan nilai 

pemuliaan pejantan sapi Brahman 

berdasarkan panjang badan di BPTU-

HTP Sembawa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) 

Sembawa Sumatra Selatan dari tanggal 4 

- 18 November 2016. 

Penelitian ini menggunakan 

catatan bobot badan dan panjang badan 

sapi Brahman yang dipelihara di BPTU-

HPT  Sembawa yang meliputi data bobot 

badan dan panjang badan saat lahir, sapih 

dan satu tahun berdasarkan catatan 

kelahiran dan silsilah ternak. Sapi   

Brahman yang dianalisis sebanyak 331 

ekor yang berasal dari 3 pejantan (Clyton 

Slugger = 157, PM.Ausi=155 dan 

USA=19) serta 331 ekor induk. 

Peubah yang diamati yaitu 

Panjang Badan Saat Lahir, Panjang 
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Badan Sapih dan Panjang badan Satu 

tahun. 

Untuk menganalisa data dari 

pengaruh induk atau jenis kelamin maka 

di gunakan faktor koreksi umur induk 

kesetara dewasa dan faktor koreksi jenis 

kelamin jantan dengan menggunakan 

rumus sesuai petunjuk Hardjosubrooto, 

(1994). 

Untuk mengestimasi nilai 

pemuliaan diperlukan informasi nilai 

heritabilitas panjang sapih. Rumus 

heritabilitas (h²) yang diestimasi 

menggunakan analisis varian dengan 

metode Paternal Half-Sib correlations 

sesuai petunjuk Becker (1992). 

Untuk mengetahui nilai pemuliaan 

pejantan yang metode cummulative 

different (CD) menurut Bar-anan dan 

Sack (1974) yang dimodifikasi oleh 

Demple (1976). 

Hubungan antara panjang badan 

dengan bobot badan sapi Brahman 

dihitung dengan menggunakan analisis 

peragam pada saudara tiri sebapak 

(Paternal Half-Sib correlations) sesuai 

petunjuk becker (1992). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Panjang Badan 

Dari hasil penelitian didapat rata-rata panjang badan sapi  Brahman disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-Rata Panjang Badan Sapi Brahman Pada berbagai Umur di BPTU Sembawa 

Peubah yang di amati n Rata-rata± SD (cm) 

Panjang badan saat lahir 331 59,80 ± 4,94 

Panjang badan saat sapih 331 102,25 ± 10,61 

Panjang badan satu tahun 331 122,55 ± 16,75 

 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa 

rata-rata panjang badan sapi Brahman 

saat lahir, sapih, dan satu tahun berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rashid et.al, (2016). Pada sapi 

Brahman Cross rata-rata panjang badan 

pada saat sapih dan setahun berturut-turut 

yaitu 88,3 dan 91,8 cm. Perbedaan antara 

ukuran panjang badan dari penelitian ini 

kemungkinan disebabkan oleh jenis 

bangsa, genetik dan lingkungan. Sapi 

Brahman merupakan sapi yang memiliki 

proporsi 100% darah Brahman sedangkan 

Brahman cross merupakan sapi Brahman 

persilangan dengan sapi lokal Bangladesh 

dan memiliki proporsi darah 50% x 50%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sapi 

Brahman memiliki ukuran tubuh yang 

lebih besar dibandingkan dengan sapi 

persilangan. Sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan Agung dkk, (2014) 

yang menunjukkan bahwa sapi 

Simmental memiliki ukuran tubuh yang 

lebih besar dibandingkan dengan sapi 
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Simmental hasil persilangan. Suparyanto, 

dkk (1999) menyatakan bahwa nilai 

persamaan ukuran morfometrik tubuh 

yang ditemukan antar populasi 

merupakan cerminan dari besarnya 

campuran antara populasi tersebut, baik 

oleh adanya mutasi hasil rekayasa 

peternak maupun yang terjadi secara 

alami. 

Trifena dkk, (2011), berpendapat 

bahwa sifat kuantitatif pada sapi sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan diantaranya 

dari segi manajemen pemeliharaan dan 

pemberian pakan. Faktor lain yang diduga 

mempengaruhi panjang pendeknya 

ukuran tubuh ternak adalah faktor genetik 

yang diturunkan oleh tetua terutama 

pejantan. Sesuai dengan pendapat 

Warwick, dkk (1995), bahwa sifat yang 

secara genetik menurun pada anaknya 

terutama adalah sifat yang diturunkan 

oleh pejantan. 

 

 

Heritabilitas 

 

Hasil estimasi nilai heritabilitas 

menggunakan data panjang badan saat 

lahir, sapih dan satu tahun dengan metode 

saudara tiri sebapak pada sapi Brahman 

tersaji pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Estimasi nilai Heritabilitas Panjang Badan Sapi Brahman di BPTU Sembawa 

No Sifat Produksi Heritabilisas ± SE 

1 Panjang Badan Saat Lahir 1,68 ± 0,99 

2 Panjang Badan Saat Sapih 0,16 ± 0,20 

3 Panjang Badan Satu Tahun 2,20 ± 1,00 

Keterangan: SE= Standard Error 

Nilai heritabilitas yang diperoleh 

dalam penelitian ini berada diluar kisaran 

normal Tabel 2. Secara teoritis nilai 

heritabilitas tidak lebih dari satu. 

Tingginya nilai heritabilitas menunjukkan 

besarnya keragaman genetik yang 

menyebabkan keragaman panjang badan 

keturunan antar pejantan. Menurut 

Warwick, dkk (1995) penyebab nilai 

heritabilitas lebih dari 1 adalah: (1) 

keragaman yang yang disebabkan oleh 

lingkungan yang berbeda untuk kelompok 

keluarga yang berbeda seperti sudara tiri, 

keliru dikira disebabkan oleh keturunan, 

(2) Metode statistik yang tidak tepat 

sehingga tidak dapat memisahkan ragam 

genetik dan lingkungan dengan efektif, 

atau (3) Kesalahan mengambil contoh. 

Yang terakhir ini penting dan dapat 

sangat besar apabila populasi yang diteliti 

kecil. Hasil perhitungan heritabilitas yang 

lebih dari kisaran normal (h²>1,00) 

dilaporkan oleh Gushairiyanto dan 

Depison (2009). Hal ini dapat disebabkan 

oleh jumlah sampel yang diamati kurang 

besar. 

Nilai heritabilitas panjang badan 

saat sapih pada penelitian ini sebesar 0,16 

± 0,20 lebih rendah dibandingkan hasil 

penelitian Sari, dkk (2016) pada sapi 

Aceh yaitu 0,320 ± 0,395 maupun hasil 

penelitian pada sapi Bali yaitu 
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0,92±0,0019 (Baiduri, dkk. 2012). Nilai 

heritabilitas saat sapih pada penelitian ini 

tergolong rendah dan tidak efektif 

digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan seleksi. Perbedaan nilai 

heritabilitas panjang badan sapih sapi 

Brahman dengan hasil penelitian pada 

bangsa sapiyang berbeda disebabkan oleh 

bangsa ternak, genetik, jumlah sampel 

penelitian dan waktu penelitian yang 

berbeda (Putra dkk, 2014). 

Nilai heritabilitas panjang badan 

satu tahun pada penelitian ini berada 

diluar kisaran normal. Angka-angka 

ekstrim ini jarang diperoleh untuk sifat-

sifat kuantitatif ternak.Sifat dengan 

heritabilitas 0 adalah sifat dimana semua 

keragaman disebabkan oleh lingkungan. 

Sebaliknya heritabilitas 1,0 akan 

menunjukkan  suatu sifat dimana 

keragaman disebabkan oleh keturunan 

(Warwick dkk, 1995). Perbedaan nilai 

heritabilitas ini dapat disebabkan adanya 

perbedaan bangsa dan kemampuan 

individu.Warwick dkk (1995) 

menyatakan bahwa perkembangan pedet 

untuk selanjutnya setelah disapih (pasca 

sapih) sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan dan kemampuan individu 

untuk beradaptasi termasuk pengaruh 

bahan pakan yang dikonsumsi dan 

lingkungan. 

Nilai standard error (SE) 

heritabilitas hasil penelitian ini relatif 

lebih tinggi. 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 

heritabilitas mengidentifikasikan bahwa 

nilai SE tersebut kurang sesuai untuk 

kriteria seleksi. Begitu pula sebaliknya 

jika nilai SE lebih kecil dibandingkan 

nilai heritabilitasnya 

mengindentifikasikan bahwa nilai 

tersebut dapat digunakan sebagai kriteria 

seleksi (Sari dkk, 2016). 

 

Korelasi Genetik dan Fenotip 

 

Berdasarkan hasil penelitian, 

Korelasi genetik dan fenotip antara 

panjang badan dengan bobot badan 

pejantan sapi Brahman di BPTU-HTP 

Sembawa tersaji pada tabel 3. 

 

Tabel 4. Korelasi Genetik Dan Fenotip 

Sapi Brahman Di Bptu Berdasarkan 

Panjang Badan Dengan Bobot Badan  

No Karakter sifat rG rP 

1 PB X BB Lahir 0,970 0,354 

2 PB X BB Sapih -1,233 0,318 

3 PB X BB Satu tahun 1,004 0,625 

Keteragan: PB= Panjang Badan, BB= Bobot Badan,    

rG= Korelasi Genetik,  rP= Korelasi Fenotip 

 

Korelasi genetik merupakan suatu 

nilai yang menentukan keeratan antara 

satu sifat dengan sifat lainnya secara 

genetik (Dalton, 1980). Hasil analisis 

pendugaan korelasi genetik antara PB 

dengan BB saat Lahir, Sapih, dan Satu 

Tahun secara berurutan adalah 0,970 , -

1,233 dan 1,004. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa adanya keeratan 

hubungan antara panjang badan dengan 

bobot badan, tetapi terdapat hubungan 

yang negatif antara panjang badan dengan 
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bobot badan pada saat sapih. Hal ini 

mungkin akibat adanya perbedaan genetik 

tentang laju pertumbuhan tulang (Panjang 

badan). Laju pertumbuhan antar individu 

itu berbeda tetapi prinsipnya tetap sama, 

akan berhenti ketika pertumbuhan telah 

mencapai batas akhir. Pada saat sapih 

tulang merupakan komponen karkas 

paling besar, kemudian tumbuh lambat 

dari otot dan pertumbuhannya semakin 

menurun sesuai dengan meningkatnya 

bobot badan. 

Korelasi fenotip BB dengan PB 

saat lahir, sapih dan satu tahun secara  

berurutan adalah 0,354, 0,318 dan 0,625. 

Nilai korelasi ini dapat dikatakan 

berkorelasi positif terhadap bobot 

badan. Tetapi nilai korelasi fenotip antara 

panjang badan dengan bobot badan 

termasuk dalam kategori sedang, karena 

masih jauh mendekati satu.Menurut 

pendapat Warwick, dkk (1995) korelasi 

nilainya dari -1 sampai dengan +1, Bila 

koefisien korelasi sama dengan 0, maka 

kedua sifat tidak berkorelasi, korelasi di 

katakan tinggi bila koefisien korelasinya 

antara 0,5 sampai 1,0 , sedangkan 

koefisien korelasi yang rendah adalah 0,1 

sampai 0,25 nilai korelasi sedang antara 

0,25 sampai 0,5. 

 

Nilai Pemuliaan Panjang Badan 

Nilai pemuliaan pejantan yang digunakan dalam iniseminasi buatan pada penelitian 

ini ditentukan berdasarkan nilai CD (Cumulative difference) tersaji pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai Pemuliaan Panjang Badan pejantan yang digunakan dalam IB di BPTU     

Sembawa. 

Kriteria Umur Peringkat Pejantan Nilai Pemuliaan 

Panjang badan  saat lahir 1 

2 

3 

USA 

Clyton Slugger 

PM.Ausi 

4,247 

0,008 

-0,933 

Panjang badan saat sapih 1 

2 

3 

USA 

PM.Ausi 

Clyton Slugger 

1,274 

0,007 

-0,259 

Panjang badan satu tahun 1 

2 

3 

PM.Ausi 

Clyton Slugger USA 

2,655 

-1,355 

-5,906 

 

Tabel 4 menunjukan bahwa nilai 

pemuliaan berdasarkan panjang badan 

beragam, berbeda pada setiap kriteria 

umur. Estimasi nilai pemuliaan dihitung 

kemudian diurutkan dari nilai pemuliaan 

yang terbesar hingga yang terkecil. 

Dengan dihitungnya nilai pemuliaan 

maka dapat dipertimbangkan dalam 

memilih sapi-sapi mana yang masih dapat 

dipertahankan dan yang akan 

disingkirkan (Rastosari dkk, 2014). 

Berdasar hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa nilai pemuliaan panjang badan 

sapi Brahman breed USA memiliki nilai 

pemuliaan terbaik pada saat lahir dan 

sapih dibandingkan dengan Clyton 

Slugger maupun pejantan PM. Ausi. Nilai 

pemuliaan pejantan USA bernilai positif 
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berturut-turut 4,247, 1,274 , hal ini 

menunjukkan nilai pemuliaan panjang 

badan saat lahir dan sapih keturunannya 

berada diatas rata-rata populasi. Namun 

pada saat umur setahun pejantan PM.Ausi 

memiliki nilai pemuliaan terbaik yaitu 

2,655 diatas rata-rata populasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada saat lahir dan 

sapih keturunan pejantan USA kurang 

dapat beradaptasi terhadap lingkungan 

pemeliharaan yang di tandai dengan 

penurunan nilai pemuliaan tersebut, 

kemudian adanya interaksi antara faktor 

genetik dengan lingkungan yang 

menyebabkan perubahan peringkat 

pejantan dalam mewariskan sifat produksi 

(variasi dalam sifat-sifat kuantitatif) 

(Prihandini dkk, 2011). Hasil evaluasi 

pada kriteria seleksi menggunakan nilai 

pemuliaan panjang badan yang beragam 

ini dikarenakan jumlah anak dari masing-

masing pejantan yang di evaluasi 

jumlahnya tidak sama, Nilai heritabilitas 

yang didapatkan tampak beragam dan ada 

yang sangat jauh dari kisaran. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa panjang badan 

berkorelasi positif terhadap bobot badan. 

Pejantan PM.Ausi lebih unggul karena 

memiliki nilai yang tinggi diatas rata-rata 

populasi dibandingkan pejantan lain.  

 

Saran 

Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat disarankan sebaiknya 

pejantan PM.Ausi digunakan sebagai 

penghasil anak yang lebih banyak dan 

diperlukan penelitian lebih lanjut dengan 

jumlah sampel lebih banyak untuk 

mendapatkan hasil evaluasi yang lebih 

baik. 
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