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Kemajuan genetik yang dapat diharapkan dari seleksi intra populasi sangat bergantung pada 
koefisien nilai genetik aditif pada heritabilitas (h2) nilai fenotip atau pewarisan sifat (karakter). 

Karena itulah pengetahuan tentang heritabilitas sangatlah penting.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rerata berat lahir dan berat sapih anak – anak 

kelinci Rex, dan untuk mengetahui nilai heritabilitas berat lahir dan berat sapih kelinci Rex 
melalui metode half sib analysis.  
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah lima pejantan kelinci Rex dengan kode tag: 

R.M.; R.K. ; R.DR.; R.D.; dan R.J. yang masing – masing dikawinkan dengan empat hingga lima 
betina kelinci Rex. Berat lahir dan berat sapih keturunan dari kelima pejantan tersebut dianalisa 

untuk menduga nilai heritabilitas sifat berat lahir dan heritabilitas berat sapih.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode half sib analisis dari kelinci Rex. 
Tata letak percobaan mengikuti desain Pola Tersarang (Nested Classification) dimana data 

diambil secara acak pada dua tingkat. 
Berat lahir (dalam gram) keturunan dari masing – masing pejantan adalah sebagai berikut, R.M: 

51,167±7,391, R.K: 48,636±12,927, R.DR: 53,200±7,053, R.J: 50,192±8,998, dan R.D: 
56,522±8,847. Sementara berat sapih (dalam gram) keturunan dari masing – masing pejantan 
adalah sebagai berikut, R.M.: 358,2±42,029, R.K.: 355,789±50,916, R.DR.: 359,091±22,868, 

R.J.: 325,909±58,729, dan R.D.:375±46,547. Rerata berat lahir dari seluruh keturunan pejantan 
kelinci Rex adalah 51,905±9,335 gram, dan rerata berat sapih dari seluruh keturunan pejantan 

kelinci Rex adalah 354,864±47,509 gram. Heritabilitas berat lahir kelinci Rex adalah 0,24. 
Sedangkan heritabilitas berat sapih kelinci Rex adalah 0,02.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Rerata berat lahir dari seluruh keturunan pejantan kelinci 

Rex adalah 51,905±9,335 gram, dan rerata berat sapih dari seluruh keturunan pejantan kelinci 
Rex adalah 354,864±47,509 gram. Heritabilitas berat lahir kelinci Rex adalah 0,24. Sedangkan 

heritabilitas berat sapih kelinci Rex adalah 0,02. 

 


