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BAB 8 

AnalisisProduktivitas Anak(G1) Dari 

GenotipGHPejantan dan Induk Sapi PO 

(G0) 

 

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor genetik 

GH memakai restriksi enzim Msp1 yang berbeda pada tetua pejantan dan 

induk betina (G0) yang mempengaruhi fenotip sifat pertumbuhan 

termasuk bobot badan (BB) dan pertambahan bobot badan (PBB) harian 

anak generasi 1 (G1) hasil kawin IB di Sulawesi Utara. 

A. Koleksi Sampel Ternak 

 Total74 ternak terdiri dari 37 induk umur 4 sampai 5 tahun dan 

37 anak betina (G1) Sapi PO umur berkisar 5 sampai 50 hari untuk 

penimbangan pertama dan umur 295 sampai 345 hari pada penimbangan 

kedua digunakan pada kajian ini.Semua induk dipelihara di area milik 

peternak dengan tidak adacatatan silsilah.Semua anak G1 dilahirkan 

induk tersebut melalui perkaiwnan IB memakai semen yang berasal dari 

dua penjantan sapi Ongole dinamakan “Krista” dan “Tunggul” berasal 

dari Balai Beasr Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, provinsi Jawa 

Timur.Sebelum koleksi darah, bobot badan ternak ditimbang memakai 

timbangan digital.Bobot badan ternak dicatat dari layar monitor 

timbangan digital ketika ternak sedang berdiri tegak dan diam (Ozkaya 

and Bozkurt, 2008). 
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B. Analisis DNA Anak (G1) Hasil Persilangan Pejantan dan Induk 

(G0) 

 Kegiatan pengambilan sampel darah, analisis DNA, identifikasi 

dan analisis genotip anak sapi PO (G1) dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan di lapangan dan Laboratorium seperti diuraikan pada Bab 5. 

C. Frekuensi GenotipGHDalam Populasi Induk (G0) dan Anak 

(G1)Hasil Kawin IB 

 Data observasi (Observed) genotip ternak ditabulasi sesuai 

jumlah ternak dan frekuensi genotip.Frekuensi genotip induk (G0) dan 

anak (G1) dalam populasi hasil melalui kawin IB dengan kedua genotip 

GH pejantan yang berbeda dapat terlihat seperti pada Tabel 8.1. 

Table8.1.Genotip Frekuensi GenotipMsp1
+/+

danMsp1
–/–

 pada lokusGH Induk SapiPO (G0) 

and Anak (G1) 

GenotipMsp1Pejantan 

(G0) n 

 

Data 

Frekuensi 

GenotipMsp1 Induk 

(G0) Chi-

test 

value 

Frekuensi 

GenotipMsp1 Anak 

(G1) 
Chi-test 

value +/+ +/- -/- +/+ +/- -/- 

 

Krista (Kr
+/+

) 

 

16 

 

 

 

 

 

Obs 

 

 

3 

 

9 

 

4 

 

0,216 
 

 

 

6 

 

10 

 

0 

 

0,00035 

Exp 

 

 

2 

 

6 

 

 8 3 6 7 

Tunggul (Tu
-/-

) 
21 

 

Obs 2 5 14 0 5 16 

Exp 3 8 10 3 9 9 

Obs = Observed; Exp = Expected. 

n= Jumlah indukkawinIB 

Chi-testValue (0,216)> Chi-squareCritical Value (0,05); menunjukkan frekuensi genotip sampel induk (G0) 

kawin dengan kedua pejantan berada dalam keseimbangan genetik; sedangkan Chi-testValue (0,00035)< 

Chi-squareCritiical Value (0,01); menunjukkan frekuensi genotipanak (G1) hasil perkawinan kedua 

pejantantidak dalam keseimbangan genetik 
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Frekuensi genotip harapan (expected) induk G0 MSp1
+/+

, MSp1
+/-

, 

MSp1
-/-

(fe) yang dikawinkan melalui IB dengan kedua pejantan Krista 

(Kr
+/+

)  dan Tunggul (Tu
-/-

)dilakukan perhitungan seperti berikut:: 

1. Induk MSp1
+/+

x Kr
+/+

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥  (5)

37
 = 2 

2. Induk MSp1
+/-

x Kr
+/+

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥  (14)

37
 = 6 

3. Induk MSp1
-/-

x Kr
+/+

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥 (18)

37
 = 8 

4. Induk MSp1
+/+

x Tu
-/-

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥 (5)

37
 = 3 

5. Induk MSp1
+/-

x Tu
-/-

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥 (14)

37
 = 8 

6. Induk MSp1
-/-

x Tu
-/-

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥 (18)

37
 = 10 

Perhitungan frekuensi genotip harapan (expected, Ex.) anak G1 MSp1
+/+

, 

MSp1
+/-

, MSp1
-/-

  (fe) hasil perkawinan melalui IB dengan kedua 

pejantan Krista (Kr
+/+

)  dan Tunggul (Tu
-/-

) seperti berikut:: 

1. Anak MSp1
+/+

dari Kr
+/+

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥 (6)

37
 = 3 

2. Anak MSp1
+/- 

dari Kr
+/+

:𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥 (15)

37
 = 6 

3. Anak MSp1
-/-

 dari Kr
+/+

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 16 𝑥 (16)

37
 = 7 

4. Anak MSp1
+/+

 dari Tu
-/-

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥 (6)

37
 = 3 

5. Anak MSp1
+/-

 dari Tu
-/-

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥  (15)

37
 = 9 

6. Anak MSp1
-/-

 dari Tu
-/-

: 𝑓𝑒  = 
( 𝑓𝑜−𝑖) 𝑋  ( 𝑓𝑜−𝑗 )

 𝑓𝑜
 = 

 21 𝑥 (16)

37
 =9 

 Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak 

(software) dari fungsi program statistik (CHITEST)pada Microsoft Excel 

XP 2007 dalam frekuensi genotip ternak induk superior dan inferior (G0) 
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serta anak G1. Nilai Chi test telah diperoleh seperti terlihat dalam Tabel 

8.1.Aplikasi Program MS Excel XP 2007, pada fx ketik= 

CHITEST(A2:A7, B2:B7), tekan enter, hasilnya = 0,216338016. 

Demikian juga untuk frekuensi alel, pada fx ketik= CHITEST(D2:D7, 

E2:E7), tekan enter, hasilnya = 0,000354481 (seperti terlihat pada 

kopian monitor komputer).Hasil perhitungan statistic untuk induk G0, 

Chi-testcalculation (0,216338016) > Chi-squarecritical value(0,05) menunjukkan 

frekuensi genotip pengamatan (actual) berbeda tidaknyata dengan 

frekuensi genotip harapan (expected).Namun data frekuensi genotipanak 

(G1), Chi-testcalculation (0,000354481) < Chi-squarecritical value(0,01) 

menunjukkan frekuensi genotip anak G1 pengamatan (actual) berbeda 

sangat nyata dengan frekuensi genotip harapan (expected) seperti terlihat  

padaTabel 8.1. 
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Hasil uji Chi Square, terlihat bahwa frekuensi genotip GH-Msp1 

pada induk G0 berada dalam keseimbangan genetik. Pada populasi induk 

sapi perah Grati telah ditemukan frekuensi alel dan genotip tersebut 

berada dalam keseibangan genetik (Maylinda, 2011). Hal ini disokong 

oleh keadaan bahwa kumpulan gen GH-Msp1 yang berada dalam 

populasi yang mengikuti pola keseimbangan Hardy-Weinberg adalah 

merupakan fungsi dari frekuensi alel dan interaksi biologis diantara gen-

gen (Carter et al., 2005).Keseimbangan frekuensi genotip GH-Msp1 ini 

dapat menyebabkan kestabilan frekuensi genotip gen GH-Msp1 dari 

generasi awal (G0) kepada generasi berikutnya (G1). Namun frekuensi 

genotip GH-Msp1anak (G1) tidak dalam keadaan keseimbangan genetik 

disebabkan adanya proses seleksi tetua pejantan yang dikawinkan induk 

(G0) secara sengaja dengan kawin IB tanpa melalui sistem perkawinan 

acak (random mating system) dalam populasi ternak (Cambell and 

Reece, 2008; Rifa’i, 2010).Faktor yang mempengaruhi keseimbangan 

genetik adalah program seleksi tanpa sistem perkawinan random 

termasuk system perkawinan IB. 

Program perkawinan ternak harus dilakukan secara continue 

sebagai langkah pertaman meningkatkan frekuensi alel yang diinginkan 

pada pusat-pusat pemuliaan ternak (Jawasreh et al., 2012). Interaksi gen-

gen bisa melibatkan dua atau lebih gen-gen berinteraksi untuk 

mengekspresikan fenotip tertentu (Carter et al. (2005). 
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D. Analisis Statistik GenetikProduktifitas Anak (G1) Dari Induk 

(G0) Genotip GH Yang Berbeda 

 Data induk tetua dalam kisaran umur 5 tahun telah dipakai dalam 

kajian ini. Anak yang digunakan adalah semua betina yang terbagi atas 

15 ekor berumur 5 hari, 10 ekor berumur 20 hari, 3 ekor berumur 30 hari 

dan 9 ekor berumur 50 hari pada penimbangan awal (standard pertama) 

yang dilakukan pada bulan Juli 2011. Semua data anak betina G1 telah 

dilakukan koreksi pengaruh umur yang disesuaikan (adjusted) terhadap 

umur 50 hari (n=9 ekor untuk standard pertama, 𝑥 standard-50h). 

Selanjutnya, anak umur 5 hari (n=15 ekor) dihitung rataan bobot badan 

mendapatkan rataan observasi ( 𝑥 )observed-5h. Dengan demikian bobot 

badan anak umur 5 hari hasil koreksi terhadap bobot badan anak umur 50 

hari (𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ ) dapat diperoleh dengan rumus (Jakaria dkk., 

2007) sebagai berikut: 

𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ  =    
𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 −50ℎ

𝑥 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −5ℎ
     x  𝑥𝑖−𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −5ℎ  

Bobot badan anak umur 20 hari dikoreksi terhadap bobot badan 

anak umur 50 hari (𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ ) adalah sebagai berikut: 

𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ  =    
𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 −50ℎ

𝑥 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −20ℎ
     x  𝑥𝑖−𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −20ℎ  

Bobot badan anak umur 30 hari dikoreksi terhadap bobot badan 

anak umur 50 hari (𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ ) adalah sebagai berikut: 

𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −50ℎ  =    
𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 −50ℎ

𝑥 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −30ℎ
     x  𝑥𝑖−𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −30ℎ  

Data pengukuran morfometrik tubuh dan penimbangan kedua 

(standard kedua) anak G1 dilakukan pada bulan Mei 2012. Data 
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morfometrik tubuh dan penimbangan anak G1 dilakukan koreksi 

pengaruh umur yang disesuaikan (adjusted) terhadap umur 345 hari 

untuk mengeliminasi pengaruh perbedaan umur ternak, dengan memakai 

rumus (Jakaria dkk., 2007) sebagai berikut: 

𝑥𝑖−𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 −345ℎ  =    
𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 −345ℎ

𝑥 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −𝑥  ℎ𝑎𝑟𝑖
     x  

𝑥𝑖−𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 − 𝑥  ℎ𝑎𝑟𝑖  

Perbandingan rataan dari variabel pengukuran tubuh ternak 

dalam genotip yang berbeda (𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 𝑛 ) dapat diuji secara manual 

dengan menggunakan analisis varian melalui “Tukey’s Multiple-

Comparison Test” atau uji “honestly significant difference (HSD)” 

terhadap ternak  yang berbeda jumlah (n1, n2) menurut Byrkit (1987) 

dengan rumus: 

𝐻𝑆𝐷 =
𝑞𝛼{𝑘,   𝑁 – 𝑘}

 2
 𝑀𝑆𝐸 (

1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

Dimana, 𝑞𝛼{𝑘,   𝑁 – 𝑘} = “critical values of qα (0,05; 0,01)” pada 

derajat bebas (degree of freedom) ke k (untuk jumlah rataan variabel 

yang dibandingkan) dan derajat bebas ke 𝑁 – 𝑘  (untuk mean square 

error,MSE); 𝑛1 dan 𝑛2 = jumlah ternak masing-masing variabel X1 dan 

variabel X2; N = jumlah keseluruhan ternak. Dalam kajian ini, data 

dianalisis menggunakan perangkat lunak (software) fungsi program 

statistik (FTEST) pada Microsoft Excel XP 2007.Analisis varian dan 

ujibobot badan anak (G1)genotipberbeda dilakukanmelalui Program 

Statistik Software MS Excel XP 2007(FTEST). 
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Aplikasi Program MS Excel XP 2007, pada fx ketik = 

FTEST(AB90:AB98,AE90:AE103) tekan enter hasilnya =  0.00027 

(seperti terlihat pada kopian layar monitor computer).Hasil perhitungan 

statistik FTESTCalculation (0,00027)< FCritical value (0,01) menunjukkan rataan 

pertambahan bobot badan (kg) ternak genotipMsp1
-/-

 (0,412±0,082
a
) 

berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan rataan pertambahan bobot badan 



145 
 

(kg) ternak genotipMsp1
+/-

 (0,416±0,019
b
).Dalam kajian ini, rataan dan 

standar deviasi ukuran LD, PB dan BB anak (G1) umur 50 hari 

berdasarkan kelompok genotip induk (G0) disajikan pada Tabel 8.2. 

Table8.2. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Bobot Badan (BB) 

dan Pertambahan Bobot Badan (PBB) Disesuaikan Dengan Umur 50 

Hari Pada Setiap Genotip Anak Betina PO 

Frekuensi Genotip 

Anak Betina 

LD (cm) anak 

betina umur 50 

hari 

PB (cm) anak 

betina umur 50 

hari 

BB (kg) anak betina 

umur 50 hari 

Dilahirkan 

Kelompok Induk 

Betina Superior 

(KIB_Sup): 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Msp1
+/+

=   4 96.00 ±10.82 
a
 61.50 ± 2.65 

a
 50.75 ±11.81 

b
 

Msp1
+/-

   = 12 106.00 ± 6.18 
b
 60.67 ± 2.96 

ab
 51.25 ±  3.86

bc
 

Msp1
-/-

=  4 103.50 ± 0.71 
b
 58.75 ± 3.86 

b
 53.25 ±  9.32

c
 

Subtotal = 20 103.94 ± 7.48 
y
 60.45 ± 3.07 

y
 51.55±   6.70

y
 

Dilahirkan 

Kelompok Induk 

Betina 

Inferior(KIB_Inf): 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

Msp1
+/+

=   2 98.50 ±  6.14
a
 71.00 ± 1.41 

d
 46.50±  6.36

ab
 

Msp1
+/-

=   3 96.42 ±  5.86
a
 68.33 ± 0.58 

cd
 48.42±  4.64

b
 

Msp1
-/-

   = 12 102.75 ±  4.19
b
 65.50 ± 6.36 

c
 43.67±  4.73

a
 

Subtotal = 17 97.85 ±  5.99
z 66.65 ± 5.64 

z 
47.35±  4.86

z 

Total      = 37 100.65±  7.30 63.30 ± 5.38 49.62 ± 6.23 

Nilai rataan dengan huruf superscript berbeda dalam kolom yang sama 

berbeda nyata (p<0.05) melalui uji BNT 
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Pada periode pertumbuhan dini (early growth rate), gen GH 

melalui restriksi enzim Msp1 memiliki peran pada pertumbuhan anak 

sapi PO (Sutarno, dkk., 2005). Kelompok genotip induk (G0) Superior 

(n=20) memiliki anak (G1) dengan LD umur 50 hari yang lebih tinggi 

(103.50 vs 97.85 cm) secara nyata (P<0,05) dibandingkan kelompok 

genotip induk (G0) inferior (n=17).Demikian pula BB anak (G1) umur 

50 hari dari induk (G0) superior terlihat lebih tinggi (51,55 vs 47,35kg) 

dibandingkan anak (G1) dari induk (G0) inferior.Sebaliknya, kelompok 

induk (G0) inferior memiliki anak (G1) dengan PB umur 50 hari yang 

lebih tinggi (66.65 vs 60.45 cm) secara nyata (P<0,05) dibandingkan 

kelompok genotip induk (G0) superior (Tabel 8.2). 

D.1. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Bobot Badan 
(BB) Anak (G1) Umur 50 Hari Dari Induk Superior Dengan 
GenotipGH Yang Berbeda 

 

Lingkar dada (LD) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(103,5 cm) umur 50 hari dari induk (G0) superior dan LD anak (G1) 

bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 (106,0 cm) dari induk (G0) superior 

adalah lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan dengan LD anak 

(G1) bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (96,0 cm) umur 50 hari dari 

kelompok induk (G0) superior.Panjang badan (PB) anak (G1) bergenotip 

homosigot Msp1
+/+

 (61,5 cm) umur 50 hari dari kelompok induk (G0) 

superior adalah lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan dengan 

PB anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(58,7 cm) umur 50 hari dari 

induk (G0) superior. Panjang badan (PB) anak (G1) bergenotip 

heterosigot Msp1
+/–

 (60,7 cm) umur 50 hari dari induk (G0) superior 

adalah berbeda tidak nyata dengan PB kelompok anak (G1) bergenotip 

kedua homosigot (Msp1
+/+ 

dan Msp1
–/–

) tersebut pada umur 50 hari dari 

induk (G0) superior (Gambar 8.1). 
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Bobot badan (BB) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(53,2 

kg) umur 50 hari dari induk superior terlihat lebih tinggi secara nyata 

(P<0,05) dibandingkan dengan BB anak (G1) bergenotip homosigot 

Msp1
+/+

 (50.7 kg) dari induk superior, namun berbeda tidak nyata 

dibandingkan dengan BB anak (G1) bergenotip heterosigot Msp1
+/–

 (51,2 

kg) umur 50 hari dari induk superior (Gambar 7.3). Bobot badan (BB) 

anak (G1) 

bergenotip 

homosigot 

Msp1
–/– 

(53,2 kg) 

umur 50 

hari dari 

kelompok 

induk 

superior dapat disebabkan kontribusi dari perkembangan ukuran variabel 

LD yang lebih besar pada anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/–

umur 

50 hari dari induk superior. 

 

D.2. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Bobot Badan 

(BB) Anak (G1) Umur 50 Hari Dari Induk Inferior Dengan 

GenotipGH Yang Berbeda 
 

Lingkar dada (LD) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(102,7 cm) umur 50 hari dari induk (G0) inferior terlihat lebih tinggi 

secara nyata (P<0,05) dibandingkan dengan LD anak (G1) bergenotip 

homosigot Msp1
+/+

 (98,5 cm) umur 50 hari dan LD anak (G1) bergenotip 
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heterosigot Msp1
+/-

 (96,4 cm) dari induk (G0) inferior. Sebaliknya, 

panjang badan (PB) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (71,0 cm) 

umur 50 hari dari kelompok induk (G0) inferior dan PB anak (G1) 

bergenotip heterosigot Msp1
+/–

 (68,3 cm) dari kelompok induk (G0) 

inferior terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan dengan 

PB anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(65,5 cm) umur 50 hari dari 

induk (G0) inferior (Gambar 8.2).Bobot badan (BB) anak (G1) 

bergenotip heterosigot Msp1
+/–

 (48,4 kg) umur 50 hari dari induk inferior 

terlihat berbeda tidak nyata dengan BB anak (G1) bergenotip homosigot 

Msp1
+/+

 (46.5 kg) dari induk (G0) inferior, namun lebih tinggi secara 

nyata (P<0,05) dibandingkan dengan BB anak (G1) bergenotip 

homosigot Msp1
–/– 

(43,7 kg) umur 50 hari dari induk inferior. Berat 

badan (BB) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (46.5 kg) dari 

induk (G0) inferior terlihat berbeda tidak nyata dibandingkan dengan BB 

anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(43,7 kg) umur 50 hari dari 

induk superior (Gambar 8.2).Bobot badan (BB) anak (G1) bergenotip 

heterosigot Msp1
+/– 

(48,4 kg) umur 50 hari dari induk inferior yang 

cukup tinggi dapat disebabkan kontribusi adanya perkembangan ukuran 

variabel PB yang lebih tinggi pula pada anak (G1) bergenotip heterosigot 

Msp1
+/–

 dari kelompok induk inferior. 

D.3. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Bobot Badan 

(BB) Anak (G1) Umur 50 Hari Dari Kelompok Induk Superior 

dan Inferior 

Rataan lingkar dada 

(LD) anak (G1) umur 50 

hari dari kelompok induk 

(G0) superior (103,9 cm) 

terlihat lebih tinggi secara 
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nyata (P<0,05) dibandingkan LD anak (G1) umur 50 hari dari kelompok 

induk (G0) inferior (99,8 cm). Sebaliknya, panjang badan (PB) anak 

(G1) umur 50 hari dari kelompok induk (G0) inferior (66,6 cm) terlihat 

lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan PB anak (G1) umur 50 

hari dari kelompok 

induk (G0) superior 

(60,4 cm). Bobot badan 

(BB) anak (G1) umur 50 

hari dari kelompok 

induk superior (51,5 kg) 

terlihat lebih tinggi 

secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan BB anak (G1) dari kelompok induk (G0) inferior (47.3 kg) 

(Gambar 8.3). Bobot badan (BB) anak (G1) umur 50 hari yang tinggi 

dari kelompok induk (G0) superior (51,5 kg) dapat disebabkan kontribusi 

perkembangan ukuran variabel LD yang lebih tinggi pula pada anak (G1) 

umur 50 hari dari kelompok induk (G0) superior. Hal ini menunjukkan 

bahwa LD anak (G1) umur 50 hari dapat berbanding lurus dengan BB 

anak (G1) umur 50 hari dari induk (G0) superior dan inferior. 

Sebaliknya, panjang badan (PB) anak (G1) umur 50 hari yang tinggi dari 

induk (G0) inferior (66,6 cm) dibandingkan PB anak (G1) umur 50 hari 

dari induk (G) superior (60,4 cm)  terlihat berbanding terbalik dengan 

BB anak (G1) umur 50 

hari dari induk (G0) 

superior dan inferior 

(Gambar 8.3).  
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Pertumbuhan tubuh ternak melalui perkembangan LD, PB dan BB 

berada dalam control hormon pertumbuhan (GH), growth hormone 

receptor (GHR) dan insulin-like growth factor 1 (IGF-1) (Reyna et al., 

2010). Polimorfisme yang terjadi dalam wilayah regulatory (promoter 

region) dan “coding region” (exons) dari gen yang berperan untuk tiga 

hormon itu hendak mempengaruhi ekspresi gen dan fungsi protein 

selama proses translasi (Kish, 2008). Hasil kajian ini dapat sesuai hasil 

kajian yang dilaporkan oleh Paputungan and Makarechian (2000) yang 

menlaporkan bahwa induk yang memiliki bobot badan tinggi dapat pula 

melahirkan anak yang lebih berat.Hasil kajian ini dapat menunjukkan 

bahwa induk dengan bobot badan tinggi dapat mengalokasikan lebih 

banyak nutrisi makanan untuk perkembangan anak selama periode fetus 

dan pada periode menyusui anak sehingga menghasilkan ukuran tubuh 

dan bobot badan anak yang lebih tinggi pula. 
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E. Hubungan GenotipGH Induk (G0) Dengan Performan Produksi 

Anak (G1) Umur 345 Hari 

Dalam kajian ini, rataan dan standar deviasi untuk ukuran LD, PB dan 

BB anak (G1) umur 345 hari berdasarkan kelompok genotip induk (G0) 

disajikan pada Tabel 8.3.Genotip GH merupakan sumber keragaman 

yang signifikan terhadap bobot badan anak umur 50 sampai 345 

hari.Genotip homosigot Msp1
-/-

 anak dapat berkontribusi terhadap 

perkembangan LD dibandingkan dengan genotip homosigot Msp1
+/+

 

(140.50 vs 137.25 cm) yang dilahirkan induk bobot badan 

superior.Demikian juga, genotip homosigot Msp1
-/-

 anak dapat 

berkontribusi terhadap perkembangan LD dibandingkan dengan genotip 

homosigot Msp1
+/+

 (140.42 vs 137.00 cm) yang dilahirkan induk bobot 

badan inferior (Tabel 8.3). 

E.1. Rataan Lingkar Dada (LD) Dan Panjang Badan (PB) Anak 

(G1) Umur 345 Hari Dari Induk Superior Dan Inferior Dengan 

GenotipGH Yang Berbeda 

Rataan lingkar dada (LD) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–

/– 
(140,5 cm) umur 345 hari dari induk (G0) superior terlihat lebih tinggi 

secara nyata (P<0,05) dibandingkan rataan LD anak (G1) bergenotip 

homosigot Msp1
+/+

 (137,2 cm) umur 345 hari dari kelompok induk (G0) 

superior. Namun lingkar dada (LD) anak (G1) bergenotip homosigot 

(Msp1
+/+ 

dan Msp1
–/–

) di atas pada umur 345 hari terlihat berbeda tidak 

nyata (P>0,05) dengan rataan LD anak (G1) bergenotip heterosigot 

Msp1
+/-

 (138,8 cm) umur 345 hari dari kelompok induk (G0) superior 

(Gambar 8.4).  
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Table8.3. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB), Bobot Badan (BB) dan 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) Disesuaikan Dengan Umur 345 Hari Pada 

Setiap GenotipGH Anak Betina PO 

Frekuensi 

Genotip Anak 

Betina 

LD (cm) anak 

betina umur 345 

hari 

PB (cm) anak 

betina umur 345 

hari 

BB (kg) anak 

betina umur 345 

hari 

PBB (kg/hari) 

selang umur 50-

345 hari 

Dilahirkan 

Kelompok Induk 

Betina Superior 

(KIB_Sup): 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Dilahirkan oleh 

KIB_Sup: 

Msp1
+/+

=   4 137.25 ± 2.22 
a
 97.25 ± 4.35

a
 176.75 ± 8.85

a
 0.400 ± 0.011

a
 

Msp1
+/-

   = 12 138.83 ± 1.70
ab

 97.25 ± 3.44
a
 177.08 ± 8.97

a
 0.425 ± 0.029

 b
 

Msp1
-/-

=  4 140.50 ± 1.91
 b
 96.25 ± 1.89

a
 175.75 ± 5.74

a
 0.371 ± 0.011

 a
 

Subtotal = 20 138.85 ± 2.03
b
 97.05 ± 3.25

a
 176.75 ± 8.02

 a
 0.409 ± 0.053

 b
 

Dilahirkan 

Kelompok Induk 

Betina 

Inferior(KIB_Inf): 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

 

 

Dilahirkan oleh 

KIB_Inf: 

 

 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

Dilahirkan 

olehKIB_Inf: 

Msp1
+/+

=  2 137.00 ± 1.41 
a
 96.08 ± 0.71 

a
 166.00± 4.24 

b
 0.402 ± 0.007

 a
 

Msp1
+/-

=  3 141.00 ± 3.00 
b
 98.08 ± 2.54 

b
 167.00± 5.29 

b
 0.428 ± 0.012

 b
 

Msp1
-/-

   = 12 140.42 ± 4.08
 b
 95.50 ± 2.54 

a
 164.33± 4.00 

b
 0.428 ± 0.062

 b
 

Subtotal = 17 140.12 ± 3.76 
b 

97.41 ± 2.40
 a 

165.00± 4.80 
b 

0.425 ± 0.053
 b 

Total      = 37 139.43 ± 2.98 97.22 ± 2.86 171.35 ± 8.91 0.416 ± 0.053 

Nilai rataan dengan huruf superscript berbeda dalam kolom yang sama berbeda nyata (p<0.05) 

melalui uji BNT 
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Rataan panjang badan (PB) anak (G1) yang memiliki genotip homosigot 

Msp1
+/+

 (97,2 cm), genotip heterosigot Msp1
+/–

 (97,2 cm) dan genotip 

homosigot Msp1
–/– 

(96,2 cm) umur 345 hari dari induk (G0) superior 

terlihat berbeda tidak nyata (Gambar 8.4).Rataan variabel LD anak (G1) 

bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(140,4 cm) dan bergenotip heterosigot 

Msp1
+/-

 (141,0 cm) umur 345 hari dari induk (G0) inferior terlihat lebih 

tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan rataan LD anak (G1) 

bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (137,0 cm) umur 345 hari dari kelompok 

induk (G0) inferior (Gambar 8.4). Namun rataan panjang badan (PB) 

anak (G1) bergenotip heterosigot Msp1
+/–

 (98,1 cm) umur 345 hari dari 

induk (G0) inferior terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan rataan PB anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (96,1 

cm) dan bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(95,5 cm) umur 345 hari dari 

induk (G0) inferior. 
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Rataan panjang badan (PB) anak (G1) bergenotip kedua 

homosigot (Msp1
+/+ 

dan Msp1
–/–

) tersebut umur 345 hari dari induk (G0) 

inferior terlihat berbeda tidak nyata (Gambar 8.4).Kondisi rataan variabel 

LD dan PB anak (G1) dengan genotip yang berbeda pada umur 345 hari 

telah menunjukkan variasi yang berbeda dalam kelompok induk (G0) 

superior dan inferior. Variasi rataan LD dan PB anak (G1) dengan 

genotip yang berbeda pada umur 345 hari dapat disebabkan kontribusi 

variasi genotip hormon pertumbuhan yang berasal dari pejantan (G0) 

dengan genotip hormon pertumbuhan yang berbeda pula. Dalam kajian 

ini, pejantan (G0) yang digunakan dalam perkawinan melalui IB terdiri 

dari genotipMsp1
+/+

  bernama “Krista” dan genotipMsp1
-/-

 bernama 

“Tunggul”. 

E.2. Rataan Bobot Badan (BB)  Dan Pertambahan Bobot Badan 

(PBB) Anak (G1) Umur 345 Hari Dari Induk Superior dan 

Inferior Dengan GenotipGH Yang Berbeda 
 

Rataan bobot badan (BB) anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
–

/– 
(175,7 kg), bergenotip heterosigous Msp1

+/-
 (177,1 kg) dan bergenotip 

hom

osigo

t 

Msp1

+/+
 

(176,

7 kg) 

umur 

345 

hari 
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dari induk (G0) superior terlihat berbeda tidak nyata (Gambar 8.5). 

Namun rataan pertambahan bobot badan (PBB) harian anak (G1) 

bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 (425 gram) pada umur 345 hari dari 

kelompok induk (G0) superior terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan rataan PBB harian anak (G1) bergenotip homosigot 

Msp1
+/+

 (400 gram) dan bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(375 gram) pada 

umur 345 hari dari kelompok induk (G0) superior (Gambar 8.5).Kajian 

ini menunjukkan pula bahwa rataan bobot badan (BB) anak (G1) 

bergenotip homosigot Msp1
–/– 

(164,3 kg), bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 

(167,0 kg) dan bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (166,0 kg) umur 345 hari 

dari induk (G0) inferior menunjukkan perbedaan tidak nyata (Gambar 

8.5). Namun rataan pertambahan bobot badan (PBB) harian anak (G1) 

bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 (428 gram) dan bergenotip homosigot 

Msp1
–/– 

(428 gram) pada umur 345 hari dari kelompok induk (G0) 

inferior terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan rataan 

PBB harian anak (G1) bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (402 gram) pada 

umur 345 hari dari kelompok induk (G0) inferior (Gambar 8.5). 

 

Kondisi rataan variabel BB dan PBB harian anak (G1) dengan 

genotip yang berbeda pada umur 345 hari telah menunjukkan variasi 

yang berbeda pula dalam kelompok induk (G0) superior dan inferior. 

Variasi rataan BB dan PBB harian anak (G1) dengan genotip yang 
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berbeda pada umur 345 hari dapat disebabkan kontribusi melalui variasi 

genotip hormon pertumbuhan yang berasal dari pejantan (G0) dengan 

genotip hormon pertumbuhan yang berbeda pula. Dalam kajian ini, 

pejantan (G0) yang digunakan dalam perkawinan melalui IB adalah 

pejantan dengan genotipMsp1
+/+

 bernama “Krista” dan genotipMsp1
-/-

, 

bernama “Tunggul”. 

E.3. Rataan Lingkar Dada (LD), Panjang Badan (PB) Bobot Badan 

(BB)  Dan Pertambahan Berat Badan (PBB) Anak (G1) Umur 

345 Hari Dari Induk Superior dan Inferior Dengan GenotipGH 

Yang Berbeda 

Rataan lingkar dada (LD) anak (G1) umur 345 hari dari 

kelompok induk (G0) superior (138,8 cm) terlihat berbeda tidak nyata 

dengan rataan LD anak (G1) umur 345 hari dari kelompok induk (G0) 

inferior (140,1 cm). Demikian juga, rataan PB anak (G1) umur 345 hari 

dari kelompok induk (G0) inferior (97,4 cm) terlihat berbeda tidak nyata 

dengan rataan PB anak (G1) umur 345 hari dari kelompok induk (G0) 

superior (97,0 cm). Namun rataan bobot badan (BB) anak (G1) umur 345 

hari dari kelompok induk superior (176,7 kg) terlihat lebih tinggi secara 

nyata (P<0,05) dibandingkan rataan BB anak (G1) dari kelompok induk 

(G0) inferior (165,0 kg) (Gambar 8.6). Sebaliknya, rataan PBB harian 

(G1) umur 345 hari dari kelompok induk (G0) inferior (425 gram) 

terlihat berbeda tidak nyata dengan rataan PBB harian anak (G1) umur 

345 hari dari kelompok induk (G0) superior (410 g). 
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Rataan pertambahan bobot badan (PBB) harian anak (G1) umur 345 hari 

yang tinggi dari kelompok induk (G0) inferior (425 g) dapat disebabkan 

kontribusi perkembangan ukuran variabel LD dan PB anak (G1) umur 

345 hari dari kelompok induk (G0) inferior yang telah menyamai pada 

kelompok induk (G0) superior. Hal ini adalah merupakan kontribusi gen 

pertumbuhan (restriksi enzim Msp1) yang diwariskan oleh pejantan 

dengan variasi genotip yang berbeda pula melalui perkawinan inseminasi 

buatan (IB).Dalam kajian ini, pejantan (G0) yang digunakan dalam 

perkawinan melalui IB adalah pejantan dengan genotipMsp1
+/+

 bernama 

“Krista” dan genotipMsp1
-/-

, bernama “Tunggul”. 

Kelompok genotip heterosigot Msp1
+/-

 dari induk (G0) Superior 

dan inferior cenderung memberikan pengaruh lebih tinggi (P<0,05) 

terhadap PBB anak (G1). Kelompok genotip homosigot Msp1
–/– 

dari 
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induk (G0) Superior dan inferior cenderung memberikan pengaruh lebih 

tinggi (P<0,05) terhadap LD, sedangkan kelompok genotip homosigot 

Msp1
+/+

 dari induk (G0) Superior dan inferior cenderung memberikan 

pengaruh lebih tinggi (P<0,05) terhadap PB. Dengan demikian, genotip 

lokus hormon pertumbuhan dapat merupakan sumber variasi yang nyata 

(p<0.05) terhadap variabel BB anak umur 50 sampai 345 hari. 

Genotip homosigot Msp1
-/-

 anak bisa memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan lingkar dada (LD) dibandingkan genotip 

homosigot Msp1
+/+

 (140.50 vs 137.25 cm) yang dilahirkan oleh 

kelompok induk superior.Demikian pula, genotip homosigot Msp1
–/– 

anak (G1) bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan LD 

dibandingkan genotip homosigot Msp1
+/+

 (140.42 vs 137.00 cm) yang 

dilahirkan kelompok induk inferior (Gambar 8.6). 

Genotip heterosigot Msp1
+/-

 telah menunjukkan kecenderungan 

efek heterosis terhadap semua anak (G1) yang dilahirkan oleh kedua 

kelompok induk superior dand inferior.Genotip ini dapat memberikan 

kontribusi lebih tinggi terhadap LD, PB dan PBB anak (G1) yang lebih 

unggul dibandingkan kedua genotip homosigot (Msp1
+/+

 dan Msp1
–/–

).Hasil kajian ini adalah sesuai laporan dari Fahmy (2004) yang 

menyatakan bahwa efek heterosis merupakan suatu keuntungan sifat 

produktifunggul dari anak yang diwariskan dari hasil persilangan kedua 

tetua yang memiliki rataan sifat produktif yang lebih rendah 

dibandingkan sifat produktif anak keturunan mereka. 

F. Interaksi Genetik GH Dari Pejantan dan Induk Betina (G0) 

Terhadap Produktifitas Anak (G1) 

Dalam kajian ini, rataan umum bobot badan (BB) dari 37 ekor 

anak G1 umur 50 hari, umur 345 hari dan pertambahan bobot badan 
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(PBB) harian masing-masing adalah 49.62 kg, 171.62 kg dan 0.417 kg 

per ekor (Tabel 8.4). Anak G1 yang berasal dari pejantan (G0) Krista 

(Msp1
+/+

) dan pejantan (G0) Tunggul (Msp1
–/–

) menunjukkan performan 

pertumbuhan dan berat badan yang berbeda tidak nyata. Namun dalam 

kajian ini, anak G1 yang dilahirkan oleh induk genotip homosigot 

(Msp1
+/+

) menunjukkan BB dan PBB lebih rendah secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan anak G1 dari induk genotip heterosigot (Msp1
+/-

) yang 

semuanya telah dikawinkan melalui teknik IB dengan bibit dari pejantan 

Krista bergenotip homosigot (Msp1
+/+

) dan pejantan Tunggul bergenotip 

homosigot (Msp1
–/–

). 

 
Table 8.4. Rataan dan  Standard Error Sifat-Sifat Pertumbuhan Anak Betina (G1) 

Sapi PO Hasil Perkawinan Dengan Teknik IB 

Anak (G1) 

hasil dari 

perkawinan 

Jum-

lah 

G1 

Bobot badan 

umur 50 hari 

(kg/ekor) 

Bobot badan 

umur 345 hari 

(kg/ekor) 

PBB selang umur 50-

345 hari (kg/hari) 

Rataan 

seluruh 37 49.62± 6.23 171.62±12.98 0.417 ± 0.053 

Pejantan:     

Krista (Kr
+/+

) 16 48.94± 6.35 
a
 172.69±10.76 

ab
 0.419 ± 0.026

 b
 

Tunggul (Tu
-

/-
) 21 50.14± 6.25 

a
 170.81±14.66 

ab
 0.409 ± 0.058

 a
 

Getotipe 
Induk:     

Msp1
+/+

 5 46.40± 7.30 
a
 165.80± 8.55 

a
 0.405 ± 0.011

 a
 

Msp1
+/-

 14 50.71± 5.93 
a
 173.71± 8.27 

b
 0.417 ± 0.022

 b
 

Msp1
-/-

 18 49.67± 6.23 
a
 171.61±16.57 

ab
 0.414 ± 0.074

 ab
 

Efek 
Interaksi:     
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Msp1
+/+

 x 

Kr
+/+

 3 45.00±  5.20
a 

168.00±   4.58
a 

0.398 ± 0.008
 a
 

Msp1
+/+

 x 

Tu
-/-

 2 

48.50± 12.02 
ab 

172.50±   9.19
ab 

0.415 ± 0.002
 b
 

Msp1
+/-

 x 

Kr
+/+

 9 49.89±  7.04
ab 

174.78±   7.05
b 

0.416 ± 0.019
 b 

Msp1
+/-

 x Tu
-

/-
 5 52.20±  3.27

b 
178.20±   4.97

b 
0.420 ± 0.030

 b
 

Msp1
-/-

 x 

Kr
+/+

 4 49.75±  5.68
ab 

177.25±   4.66
b 

0.445 ± 0.030
 b
 

Msp1
-/-

 x Tu
-

/-
 14 49.64±  6.58

ab
 166.00±   6.83

a
 0.412 ± 0.082

 a
 

PBB = Pertambahan Bobot Badan. Nilai rataan dengan huruf superscript berbeda 
dalam kolom yang sama berbeda nyata (p<0.05) melalui uji F. 

 
 

Anak G1 yang dilahirkan oleh induk genotip homosigot (Msp1
–/–

) 

menunjukkan BB dan PBB berbeda tidak nyata dibandingkan anak G1 

dari induk genotip heterosigot (Msp1
+/-

).Dengan demikian, induk (G0) 

genotip heterosigot (Msp1
+/-

) dapat melahirkan anak (G1) yang memiliki 

sifat produksi BB dan PBB yang lebih tinggi secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan induk (G0) dengan genotip homosigot (Msp1
+/+

). 

F.1. Rataan Bobot Badan (BB) dan Pertambahan Bobot Badan 
(PBB) Harian Anak (G1) Umur 50 - 345 Hari Dari Kelompok 
Pejantan dan Induk (G0) Sapi PO Dengan GenotipGH Berbeda 

 Rataan bobot badan (BB) anak (G1) umur 50 hari dari pejantan 

Krista bergenotipMsp1
+/+

 (48,9 kg) terlihat berbeda tidak nyata dengan 

rataan BB anak (G1) umur 50 hari dari pejantan Tunggul 

bergenotipMsp1
-/-

 (50,1 kg).Demikian juga rataan bobot badan (BB) 

anak (G1) umur 345 hari dari pejantan Krista bergenotipMsp1
+/+

 (172,7 

kg) terlihat berbeda tidak nyata dengan rataan BB anak (G1) umur 345 

hari dari pejantan Tunggul bergenotipMsp1
-/-

 (170,8 kg).Namun rataan 
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PBB harian anak (G1) umur 345 hari dari pejantan Krista 

bergenotipMsp1
+/+

 (419 g) terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan PBB harian anak (G1) umur 345 hari dari pejantan 

Tunggul bergenotipMsp1
-/-

 (409 g) (Gambar 8.7). 

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pejantan PO bernama 

Krista bergenotip homosigot Msp1
+/+

 dapat mewariskan sifat PBB pada 

anak (G1) yang lebih tinggi dibandingkan pejantan PO bernama Tunggul 

bergenotip homosigot Msp1
-/-

.Beauchemin, et al. (2006) melaporkan 

bahwa alel Msp1
+
 diwariskan dari ternak sapi keturunan bangsa sapi 

Eropa (Bos taurus) yang memiliki sifat pertumbuhan karkas lebih 

tinggi.Sedangkan alel Msp1
-
 diwariskan dari ternak sapi keturunan 

bangsa sapi India (Bos indicus) yang memiliki charakteristik bobot 

badan dan lingkar dada yang tinggi (Dybus et al., 2003). 
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Rataan bobot badan (BB) anak (G1) umur 50 hari dari tiga kelompok 

induk yang bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (46,4 kg), bergenotip 

heterosigot Msp1
+/-

 (50,7 kg) dan bergenotip homosigot Msp1
-/-

 (49,7 kg) 

terlihat 

berbeda 

tidak 

nyata 

(Gamb

ar 

5.3.9). 

Setelah 

anak 

(G1) 

menjela

ng 

dewasa tubuh, bobot badan (BB) anak (G1) umur 345 hari dari kelompok 

induk yang bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 (173,7 kg) terlihat lebih tinggi 

dibandingkan kelompok induk bergenotip homosigot Msp1
+/+

 (165,8 kg) 

(Gambar 5.3.9). Sebaliknya, rataan BB anak (G1) umur 345 hari dari 

kelompok induk bergenotip homosigot Msp1
–/–

 (171,6 kg) terlihat 

berbeda tidak nyata dengan rataan BB anak (G1) umur 345 hari dari 

kedua kelompok induk bergenotip heterosigot Msp1
+/–

 (173,7 kg) dan 

induk bergenotip homosigot Msp1
+/+

(165,8 kg) (Gambar 

8.7).Selanjutnya, pertambahan bobot badan (PBB) anak (G1) sampai 

umur 345 hari dari kelompok induk yang bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 

(417 gram) terlihat lebih tinggi dibandingkan rataan PBB anak (G1) 

sampai umur 345 hari dari kelompok induk bergenotip homosigot 

Msp1
+/+

 (405 gram) (Gambar 8.7). Sebaliknya, rataan PBB anak (G1) 
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sampai umur 345 hari dari kelompok induk bergenotip homosigot Msp1
-

/-
 (414 gram) terlihat berbeda tidak nyata  dengan rataan PBB anak (G1) 

sampai umur 345 hari dari kedua kelompok induk bergenotip homosigot 

Msp1
+/+

 (405 gram) dan kelompok induk bergenotip heterosigot Msp1
+/-

 

(417 gram) (Gambar 7.9). Dalam kajian ini, ternak dengan genotip 

heterosigot Msp1
+/-

 memperlihatkan rataan BB dan PBB yang lebih 

unggul dibandingkan rataan produksi dari genotip homosigot Msp1
+/+

 

dan Msp1
–/–

 ternak sapi PO.Dengan demikian, genotip heterosigot 

Msp1
+/-

 menampakkan adanya efek heterosis dalam kajian ini.Efek 

heterosis adalah sangat menguntungkan jika ditampilkan oleh anak 

keturunan yang memiliki sifat lebih unggul dibandingkan rataan sifat 

produksi yang dimiliki kedua tetua mereka (Javanmard et al., 2005). 

F.2. Rataan Bobot Badan (BB) dan Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Harian Anak (G1) Umur 50 - 

345 Hari Hasil Interaksi 

Perkawinan Kelompok 

Pejantan dan Induk (G0) Sapi 

PO Dengan GenotipGH Dalam 

kajian ini, interaksi perkawinan 

kelompok pejantan (Tunggul 

bergenotip Msp1
–/–

 atau Tu_
–/–

 

dan Krista bergenotipMsp1
+/+

 atau Kr_
+/+

) dengan induk (G0) sapi PO 

yang memiliki genotip berbeda (Msp1
+/+

, Msp1
+/–

, Msp1
–/–

) telah 

diuraikan dalam 6 sistem perkawinan, yaitu perkawinan 1: Kr_
+/+

 x 

Induk
+/+

; perkawinan 2: Tu_
–/–

 x Induk
+/+

; perkawinan 3: Kr_
+/+

 x 

Induk
+/–

; perkawinan 4: Tu_
–/–

 x Induk
+/–

; perkawinan 5: Kr_
+/+

 x Induk
–

/–
 dan perkawinan 6: Tu_

–/–
 x Induk

–/–
 (Gambar 8.8).Rataan bobot badan 
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(BB) anak (G1) pada umur 50 hari dari hasil perkawinan 4: Tu_
–/–

 x 

Induk
+/–

 (52,2 kg) terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) 

dibandingkan rataan BB anak (G1) pada umur 50 hari dari hasil 

perkawinan 1: Kr_
+/+

 x Induk
+/+

 (45,0 kg). Namun BB anak (G1) pada 

umur 50 hari dari hasil perkawinan 4: Tu_
–/–

 x Induk
+/–

 (52,2 kg) dan 

dari hasil perkawinan 1: Kr_
+/+

 x Induk
+/+

 (45,0 kg) terlihat berbeda tidak 

nyata dengan BB anak (G1) pada umur 50 hari dari hasil keempat sistem 

perkawinan lain, yaitu perkawinan 2: Tu_
–/–

 x Induk
+/+

 (48,5 kg); 

perkawinan 3: Kr_
+/+

 x Induk
+/–

 (49,9 kg); perkawinan 5: Kr_
+/+

 x Induk
–

/–
 (49,7 kg) dan perkawinan 6: Tu_

–/–
 x Induk

–/–
 (49,6 kg) (Gambar 8.8). 

Anak (G1) setelah bertumbuh sampai pada umur 345 hari, rataan 

BB anak (G1) dari hasil keenam ssstem perkawinan telah mengalami 

perubahan sifat. Rataan BB anak (G1) umur 345 hari dari hasil 

perkawinan 3 (174,8 kg), perkawinan 4 (178,2 kg) dan perkawinan 5 

(177,2 kg) terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan 

dengan BB anak (G1) umur 345 hari dari hasil perkawinan 1 (168,0 kg) 

dan hasil perkawinan 6 (166,0 kg) (Gambar 5.3.10). Rataan BB anak 

(G1) umur 345 hari fari hasil perkawinan 2 (172,5 kg) terlihat berbeda 

tidak nyata dengan BB anak (G1) umur 345 hari dari hasil kelima sistem 

perkawinan lain (Gambar 8.8). 

Rataan pertambahan bobot badan (PBB) harian anak (G1) sampai 

umur 345 hari dari hasil keempat sistem perkawinan, yaitu perkawinan 2 

(415 g), perkawinan 3 (416 g), perkawinan 4 (420 g) dan perkawinan 5 

(445 g) terlihat lebih tinggi secara nyata (P<0,05) dibandingkan dengan 

PBB harian anak (G1) sampai umur 345 hari dari hasil perkawinan 1 

(398 g). Sedangkan PBB harian anak (G1) sampai umur 345 hari dari 

hasil perkawinan 6 (412 g) terlihat berbeda tidak nyata dengan PBB 
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harian anak (G1) umur 345 hari dari hasil kelima sistem perkawinan lain 

(Gambar 8.8). 

Dalam efek interaksi genotip, induk (G0) genotip homosigous 

hormon pertumbuhan restriksi enzim Msp1 yang dikawinkan dengan 

pejantan (G0) bergenotip homosigot yang berlawanan dengan genotip 

induk betina dapat mewariskan sifat pertumbuhan pada generasi anak 

(G1) dengan genotip heterosigot yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kedua tetua.Demikian pula induk (G0) yang memiliki genotip 

heterosigot Msp1
+/-

 yang dikawinkan dengan salah satu pejantan (G0) 

Krista atau Tunggul bergenotip homosigot dapat mewariskan sifat 

pertumbuhan pada generasi anak (G1) genotip heterosigot yang lebih 

tinggi dibandingkan generasi anak (G1) genotip homosigous.Sistem 

pewarisan sifat tersebut adalah merupakan efek heterosis.Kondisi ini 

dapat sesuai dengan hasil beberapa penelitian (Fahmi, 2004; Marson et 

al., 2005) yang menyatakan adanya efek heterosis sangat 

menguntungkan ditampilkan oleh anak keturunan yang lebih unggul 

dibandingkan rataan sifat produktif yang dimiliki kedua tetua mereka. 
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G. Rangkuman 

1. Kajian ini menunjukkan bahwa berbagai faktor GH-Msp1 memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap performan pertumbuhan dan rataan 

pertambahan bobot badan harian induk sapi PO selama 50 sampai 345 

hari. 

2. Genotip heterosigot GH-Msp1 melebihi genotip homosigot yang 

berkaitan dengan pertambahan bobot badan. Dengan demikian, 

genotip-genotip Msp1
+/+

, Msp1
+/-

danMsp1
-/-

 dapatdigunakan sebagai 

gen kandidat pada ternak sapi PO untuk memperbaiki bobot badan. 

3.Perkawinan ternak melalui teknik IB hendaknyanya dipergunakan 

secara terus menerus diterapkan pada pengembangbiakan ternak lokal 

PO guna meningkatkan genotip heterosigot Msp1+/- dalam populasi 

besar. 

 


