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Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah daya hidup dari anak – anak kelinci Rex yang 
antara lain dipengaruhi oleh berat lahir dan berat sapihnya. Berat lahir dan berat sapih itu sendiri 

merupakan faktor genetik yang diwarisi dari tetuanya. Melalui seleksi terhadap pejantan kelinci 
Rex akan didapatkan pejantan – pejantan unggul dengan mutu genetik yang lebih baik. Progeny 

Test yang menentukan kemampuan genetik ternak melalui evaluasi keturunannya adalah metode 
seleksi yang dipilih, hal ini dikarenakan lemahnya recording terhadap pejantan kelinci Rex pada 
peternakan kelinci milik Bapak Sunardi di Dusun Tlekung, Desa Torongrejo, Kecamatan 

Junrejo, Kota Batu 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa N ilai Pemuliaan pejantan kelinci Rex 

berdasarkan berat lahir dan berat sapih keturunannya, untuk mengetahui pejantan – pejantan 
mana yang terseleksi berdasarkan Nilai Pemulian berat lahir dan berat sapih keturunannya, dan 
untuk mengetahui berapa Respon Seleksi per generasi kelinci Rex, Kecermatan Seleksi dan 

Efisiensi Relatif dari Progeny Test pada pejantan kelinci Rex tersebut.  
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pejantan – pejantan kelinci Rex di peternakan 

kelinci milik Bapak Sunardi dengan kode tag pejantan: R.01, R.02, R.03, R.04, dan R.05. Berat 
lahir dan berat sapih keturunan pejantan tersebut ditimbang dan dievaluasi untuk menentukan 
Nilai Pemuliaan pejantan – pejantan tersebut. 

Dari penelitian didapatkan Nilai Pemuliaan pejantan kelinci Rex dengan karakteristik berat lahir 
yaitu: R.01 = -0,970; R.02 = - 3,818; R.03 = 1,592 R.04 = -2,137; dan R.05 = 5,492. Sedangkan 

Nilai Pemuliaan pejantan kelinci Rex berdasarkan berat sapih anak – anaknya adalah: R.01 = 
0,745; R.02 = 0,161; R.03 = 0,842; R.04 = -5,765; dan R.05 = 4,009. Respon Seleksi per 
generasi kelinci Rex berikutnya setelah dilakukan Progeny Test dengan karakterisitik berat lahir 

dan berat sapih masing –masing adalah 3,641 dan 2,421. Kecermatan Seleksi dengan 
karakteristik berat lahir dan berat sapih masing – masing adalah 0,785 dan 0,315. Efisiensi 

Relatif Progeny Test dibandingkan seleksi individu pejantan kelinci Rex berdasarkan berat lahir 
dan berat sapih masing – masing adalah 160,2 persen dan 222,9 persen.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pejantan kelinci Rex yang terseleksi berdasarkan Nilai 

Pemuliaan berat lahir adalah R.05 dan R.03 dan Pejantan kelinci Rex yang terseleksi berdasarkan 
Nilai Pemuliaan berat sapih adalah R.05 dan R.03. Dimana berat lahir dan berat sapih populasi 

berikutnya setelah dilakukan Progeny Test masing – masing akan meningkat sebesar 3,641 gram 
dan 2,421 gram.  

 


