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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
Dalam dunia peternakan, program seleksi sangat penting sekali

fungsinya, yaitu untuk memilih individu mana yang terbaik dan pantas untuk

dikawinkan. Selain itu, seleksi juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis,

karena jika ternak yang dikawinkan kualitasnya bagus otomatis keturunan yang

dihasilkan juga akan baik pula. Sehingga produksinya pun akan tinggi pula yang

berarti keuntungan pula akan tinggi.

Dalam pemuliaan ternak atau tanaman kita tidak akan mampu mengenal

pengaruh dari gen-gen satu persatu. Oleh karena itu perhatian dan minat kita

tertuju pada genetika dipandang dari segi populasi, terutama frekuensi gen

dengan efek yang diiginkan.

I.2. Tujuan
Untuk menduga nilai heritabilitas berdasarkan pola half-sib,

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dan tabel analisis varian (ANAVA),

mencari ragam aditif, ragam fenotipik, korelasi interklas dan mengevaluasi

analisis.

I.3. Prinsip Kerja
1. Mencari nilai k setiap pejantan yang menpunyai keturunan yang sama

2. Mencari nilai k dari setiap pejantan yang mempunyai nilai keturunan yang

berbeda

3. Mencari nilai heritabilitas dan standar error
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam analisis ini derajat kemiripan ternak-ternak didalam kelompok

adalah saudara tiri sebapak (paternal halfsib Correlation), hali ini paling sering

digunakan karena setiap pejantan dapat mempunyai anak cukup banyak

daripada betina. Taksiran nilai heritabilitas saudara tiri sebapak tidak

memasukkan pengaruh dominan, tetapi memasukkan  atau kurang dari

pengaruh epistatik dan tidak ada pengaruh induk (Warwick, dkk., 1983).

Untuk ketepatan penggunaan data saudara tiri sebapak dalam menduga

nilai heritabilitas, diperlukan persyaratan :

1. Sekelompok pejantan masing-masing dikawinkan dengan betina-betina

secara acak dalam populasi yang akan digunakan sebagai penguji.

2. Seluruh kelompok anak yang dihasilkan harus dibesarkan dalam

lingkungan yangsama (makanan, pemeliharaan serta manajemen

lannya)

3. Mengoreksi terhadap faktor lain yang menurut peneliti dapat

berpengaruh (memberikan bias).

Komponen-komponen korelasi dalam kelas (intraclass Correlation = t),

yaitu suatu ukuran kemiripan antar saudara tiri ditentukan sebagai

berikut:

t =

Nilai heritabilitas akan sama dengan 4t (h2 = 4t), atau dalam komponen

ragam menjadi :

H2 =

Dimana : τ2s = ragam antar rata-rata kelompok anak dalam pejantan

t2s = ragam antar individu dalam kelompok anak
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Perkalian t atau t2s dengan 4, hali ini karena separuh dari plasma nutfah

(germplasma) dalam keturunan berasal dari pejantan dan setiap keturunan

hanya menerima satu contoh separuh gen-gen pejantannya (Warwick, dkk.,

1983). Secara genetic dapat dilihat komponen ragam t2s yang merupakan antar

pejantan yang berbeda. Dalam hal ini kelompok setiap pejantan adalah half-sib,

sehingga komponen ragam t2s equivalent dengan covarian antar half-sib

(COVHS).

Rumus Umum Model Genetik
COV = αVA + δVD + α2VAA + 2δVAD + δ2VDD + α3VAAA + ….dst

Koefisien α dan δ untuk covarian half-sib adalah :

α δ

COVHS ¼ 0

COVHS = 1/4VA + 1/16VAA + 1/16VAAA + ….dst

Ragam komponen t2w diestimasikan sebagai t2T – COVHS, dimana t2T adalah

sebagai total varian. Estimasi untuk dua komponen tersebut adalah sebagai

berikut

Komponen Covarian VA VD VAA VAD VDD VAAA

t2s CovHS ¼ 0 1/16 0 0 1/16

t2w t2T – CovHS ¾ 1 15/16 1 1 63/64

Komponen varians t2s diestimasikan ¼ varian genetik aditif, 1/16 varian

genetik X aditif dan sejumlah sumber keragaman dari sex linkage bergantung

dari jenis kelamin dan spesies diatas. Komponen varian t2w diestimasikan

sebagai varian genetik ditambah varian lingkungan.

Pendugaan model genetiknya :

t2s   = CovHS = ¼ VA VA = 4CovHS = 4t2s

4t2s = 4CovHS = Va + 1/4VAA + 1/16VAAA
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Dari tabel diatas :

t2s = CovHS

t2w = t2T – CovHS

substitusikan : t2w = t2T – t2s

t2T = t2s – t2w

Vp = t2T = t2s + t2w

Nilai h2 = VA = 4Cov HS = 4t2S

Model Analisis Statistik
Model analisis statistik ang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap,

dengan pengambilan pejantan dalam populasi yang akan digunakan sebagai

penguji secara random sehingga model statistik untuk random model :

Yik = µ + αi + eik

Dimana :

Yik = Respon observasi dari pejantan ke i-th

µ = Rata-rata populasi

αi = Pengaruh pejantan ke i-th

eik = Simpangan pengaruh lingkungan dan genetik yang tidak

terkontrol akibat individu dalam kelompok pejantan

Tabel Analisis varians (Anava)

Sumber

keragaman

Derajat

Bebas

Jumlah

Kuadrat

Kuadrat

Tengah

Komponen

ragam

Antar

pejantan (S)

S - 1 Jks kTs T2w + kt2s

Dalam

Pejantan (W)

N – s Jkw kTw T2w

Pemberian varian

Sumber keragaman Jk kT

Faktor koreksi   (FK) Y2 / n
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Antar Pejantan  (S) Jks = ∑Y2/n - Fk kTs  = Jks / (S – 1)

Dalam Pejantan (W) Jkw = ∑∑ Y2ik - ∑Y2/n kTw = Jkw / (n-S)

Keterangan : S = Jumlah Pejantan

n = Jumlah individu setiap pejantan = jumlah induk yang kawin

dengan pejantan

k = n dalam nilai tengah kuadrat harapan = koefisien t2s

n =  Jumlah total individu

Estimasi Komponen Ragam

t2w = kTs – kTw/ k

t2w = kTw

Mencari nilai k : nilai k dari setiap pejantan yang mempunyai keturunan sama,

nilai k adalah sama dengan jumlah anak per pejantan.

Contoh :

Pejantan Jumlah Keturunan

A 8

B 8

C 8

D 8

E 8

Maka nilai k = 8

Nilai k dari setiap pejantan yang mempunyai keturunan berbeda, maka

digunakan rumus sebagai berikut.

K = 1 / (S – 1) . (n - ∑n2 / n )

Contoh :

Pejantan Jumlah Keturunan

A 8

B 4
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C 5

D 6

E 8

S : 5 Ekor Pejantan n : 31

∑n2 : 82 + 42 + 52 + 62 + 82 = 205

K = 1/ (5 – 1) . (31 – 205/31) = ¼ ( 31- 6,6129) = 6,0968

Mencari nilai heritabilitas dan standar error

Nilai heritabilitas :

H2 = 4t2s / t2s + t2w

Standar error :

S.E (h2) = 4√2(1-t)2{1+(k-1)t}2

k(k-1)(S-1)

t = t2s / t2s + t2w
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BAB III
BAHAN DAN ALAT

III.1. Bahan yang digunakan
Bahan yang digunakan dalam praktikum tentang Rancangan Acak

Lengkap ini adalah data yang diberikan oleh dosen

III.2. Alat yang digunakan
1. Alat tulis

2. kalkulator

III.3. Analisis yang digunakan
1. Model Genetik

2. Model Analisis Statistik

3. Tabel Analisis Varians


