
PERBEDAAN 
SPECIES PADA LOVE BIRD TERHADAP LAMA 

PENETASAN, SIKLUS REPRODUKSI DAN SELANG SIKLUS 
REPRODUKSI 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Frika Marisa 
NIM. 0210510032 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2006 



PERBEDAAN 
SPECIES PADA LOVE BIRD TERHADAP LAMA 

PENETASAN, SIKLUS REPRODUKSI DAN SELANG SIKLUS 
REPRODUKSI  

 
 

 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Frika Marisa 
NIM. 0210510032 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 

 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2006 



PERBEDAAN 
SPECIES PADA LOVE BIRD TERHADAP LAMA 

PENETASAN, SIKLUS REPRODUKSI DAN SELANG SIKLUS 
REPRODUKSI 

 
 

SKRIPSI 
 
 

Oleh: 
 

Frika Marisa 
NIM. 0210510032 

 
 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 
Pada Hari/Tanggal : 7 Agustus 2006 

 
 
 
Pembimbing Utama,     Anggota Tim Penguji 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Yuliani Djuniarti, MS   Ir. Hj. Muharlien, MP 
NIP. 130 531 840     NIP. 131 573 918 
Tanggal      Tanggal 
 
Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Achmanu Zakaria, MS 
NIP. 130 368 773 
Tanggal 
 
     Mengetahui: 
     Universitas Brawijaya 

 Fakultas Peternakan 
 Dekan, 

 
 
 

         Dr. Ir. Ifar Subagyo, M. Agr. St. 
          NIP. 131 124  654 
          Tanggal 



RIWAYAT HIDUP 

 
Penulis dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Maret 1984 sebagai putri 

pertama Bapak H. Suwandi dan Ibu Hj. Hariyati. Pendidikan yang sudah 

ditempuh : 

 Lulus dari SD Negeri Srengat 1 tahun 1996.  

 Lulus dari SLTP Negeri 1 Srengat tahun 1999.  

 Lulus dari SMU Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung tahun 2002.  

Penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya tahun 2002 melalui jalur SPMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul 

PERBEDAAN SPECIES PADA BURUNG LOVE BIRD TERHADAP 

LAMA PENETASAN, SIKLUS REPRODUKSI DAN SELANG SIKLUS 

REPRODUKSI. 

 Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Juliani Djuniarti, MS selaku dosen pembimbing utama 

sekaligus pemilik pembudidayaan Lovebird yang telah membimbing 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini dan penyediaan fasilitas selama 

penelitian berlangsung. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Achmanu Zakaria, MS selaku pembimbing 

pendamping atas segala bimbingannya demi terselesaikannya skripsi ini. 

3. Ibu Ir. Hj. Muharlien, MP selaku dosen penguji atas segala kritikan, 

masukan dan saran demi terselesaikannya laporan ini. 

4. Bapak Dr. Ir. Ifar Subagyo, M. Agr. St. selaku Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu selesainya laporan skripsi ini.  

 

Malang, Juni 2006 

 

Penulis 



ABSTRACT 

 
THE DIFFERENT SPECIES TO LOVEBIRD IN THE HATCHING 

PERIOD, REPRODUCTION CYCLE AND REPRODUCTION CYCLE 
PERIOD INTERVAL 

 

 The research was conducted in Papa Putih Street 22 Kendalsari, 
Lowokwaru, Malang from March to May 2006.  

 
The purpose of this research was to know the different species to lovebird 

in the hatching period, reproduction cycle and reproduction cycle period interval.  
 
The material of this research were 10 pairs of lovebird where the bird after 

production. The method was purposive sampling and the statistic analysis non 
parametric with Kruskal Wallis test.  

 
The result showed hatching period were 23-27 days with average value 

24,4 ± 1,28 days for Agapornis fischeri and 24,3 ± 1,27 days for Agapornis 
roseicollis. The reproduction cycle were 76 until 91 days with average value 83,7 
± 4,34 days for Agapornis fischeri and 82 ± 4,22  days for Agapornis roseicollis. 
The reproduction cycle period interval were 6 until 22 days with average value 
15,5 ± 4,36 days for Agapornis fischeri and 14 ± 3,52 days for Agapornis 
roseicollis. From this result were not to give different significantly.  

 
Conclusion of this research were the hatching period, reproduction cycle 

and reproduction cycle period interval to Agapornis fischeri and Agapornis 
roseicollis not to give different result, because hatching period, reproduction cycle 
and reproduction cycle period interval from two species to rather same. 
 
Keywords : Different, species, hatching period, reproduction cycle, reproduction 

cycle period interval 
 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN 

 

PERBEDAAN SPECIES PADA BURUNG LOVE BIRD TERHADAP 
LAMA PENETASAN, SIKLUS REPRODUKSI DAN SELANG SIKLUS 

REPRODUKSI 
 

  
Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Papa Putih Kendalsari, Kecamatan 

Lowokwaru Malang, mulai bulan Maret sampai  bulan Mei 2006. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dari dua 

spesies lovebird yaitu Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis terhadap lama 
penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna untuk pemilihan spesies yang unggul pada burung 
lovebird antara spesies Agapornis fischeri atau Agapornis roseicollis. 

 
Materi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Burung lovebird jenis 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis  yang berumur 1-1,5 tahun yang 
sedang berproduksi masing-masing sebanyak 10  pasang. Metode yang digunakan 
adalah studi kasus dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data 
yang diperoleh dianalisa menggunakan uji Statistik non Parametrik, dengan 
menggunakan Kruskal-Wallis test. 

 
Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa Agapornis fischeri dan 

Agapornis roseicollis pada burung lovebird tidak memberikan perbedaan yang 
nyata terhadap lama penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi. 
Lama penetasan adalah 23-27 hari dengan rataan untuk Agapornis fischeri 24,4 ± 
1,28 hari, sedangkan untuk Agapornis roseicollis 24,3 ± 1,27 hari. Lama siklus 
reproduksi adalah 76 sampai 91 hari dengan rata-rata untuk Agapornis fischeri 
83,7 ± 4,34 hari sedangkan untuk Agapornis roseicollis 82 ± 4,22 hari. Selang 
siklus reproduksi adalah 6 sampai 22 hari dengan rata-rata untuk Agapornis 
fischeri 15,5 ± 4,36 hari sedangkan untuk Agapornis roseicollis 14 ± 3,52 hari. 

 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa species Agapornis fischeri dan 

Agapornis roseicollis tidak memberikan perbedaan terhadap lama penetasan, 
siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi. Saran yang dapat diberikan yaitu 
kedua species dapat dikembangkan atau dibudidayakan tergantung dari 
permintaan pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  Salah satu jenis burung hias yang akhir-akhir ini mulai banyak memikat 

penggemarnya adalah lovebird. Burung yang termasuk dalam marga Agapornis 

ini lebih banyak dikenal karena keragaman warna bulunya yang sangat cantik dan 

perilakunya yang lucu. Selain dikenal sebagai burung hias, akhir-akhir ini 

lovebird juga diadu dalam arena lomba untuk memamerkan kicauannya. 

 Lovebird bukan merupakan burung asli Indonesia. Habitat aslinya adalah 

Afrika. Lovebird termasuk anggota suku Psittacidae (burung paruh bengkok). 

Species adalah sekelompok hewan yang mempunyai berbagai kesamaan sifat 

umum sehingga dapat dibedakan dengan kelompok hewan lainnya (Murtidjo, 

1995). Pada lovebird terdapat 9 species, yang semuanya termasuk dalam genus 

Agapornis. Ke-9 species itu adalah Abyssian lovebird (A. taranta), Madagascar 

lovebird (A. cana), Red-faced lovebird (A. pullaria), Black-collared lovebird (A. 

swinderniana), Peach-faced lovebird (A. roseicollis), Nyasa lovebird (A. lilianae), 

Black-cheeked lovebird (A. nigrigenis), Fischer lovebird (A. fischeri), dan Masked 

lovebird (A. personata) (Nugroho, 2002). 

 Agapornis fischeri termasuk jenis lovebird yang mudah 

dikembangbiakkan dan banyak diperdagangkan di Indonesia. Pada musim 

berkembang biak, jenis lovebird ini membangun sarang. Antara lovebird jantan 

dan betina sulit dibedakan. Ciri-ciri Agapornis fischeri memiliki ukuran tubuh 

dengan panjang 15 cm dan berat 42-58 gram. Bulu umumnya berwarna hijau, 

lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya. 



 Agapornis roseicollis termasuk jenis lovebird yang mempunyai bulu 

dengan warna yang indah dan memiliki suara paling keras. Jenis lovebird ini 

mudah dikembangkan di Indonesia. Dalam pemeliharaannya sebaiknya dilakukan 

secara berpasangan. Ciri-ciri Agapornis roseicollis adalah memiliki ukuran tubuh 

dengan panjang 15 cm dan berat 46-63 gram. Bulu umumnya berwarna hijau, 

lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya. 

 Pemeliharaan yang baik pada lovebird harus memperhatikan 

produktifitasnya misalnya lama penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus 

reproduksi. Lama penetasan dapat diartikan jangka waktu sejak telur yang dierami 

menetas sampai proses penetasan dianggap selesai. Faktor yang mempengaruhi 

lama penetasan antara lain: temperatur, species, kelembapan, induk yang sehat 

dan nutrisi yang mendukung (Blakely, 1985). Burung lovebird dikenal mudah dan 

cepat berkembang biak. Selama jangka waktu satu tahun dapat berbiak sampai 

empat kali. Jumlah telur lovebird bervariasi tergantung jenisnya. Namun, rata-rata 

telur lovebird adalah 4-5 butir. Telur dierami oleh induk betina selama sekitar 23 

hari. Pada saat masa penetasan sering terjadi kematian anak dalam telur dengan 

jumlah yang besar, ini disebabkan karena kelembapan yang kurang tinggi. 

Siklus reproduksi diartikan sebagai rangkaian semua kejadian biologik 

kelamin yang berlangsung secara sambung-menyambung hingga terlahir generasi 

baru dari suatu makhluk hidup. Faktor yang mempengaruhi siklus reproduksi dan 

selang siklus reproduksi antara lain: kesehatan, bobot badan, species dan makanan 

(Williamson, 1993). Jika siklus reproduksi suatu makhluk hidup terputus, maka 

kehadiran makhluk hidup tersebut di dunia menjadi terancam dan suatu saat 

makhluk tersebut akan mati tanpa ada penerusnya. Lama siklus reproduksi per 



periode adalah 70 sampai 90 hari (Soenanto, 2002). Pada unggas, selang siklus 

reproduksi adalah waktu terminal induk berhenti bertelur setelah periode 

mengasuh anak. Dilihat dari speciesnya yang berbeda maka apakah ada perbedaan 

dari kedua species tersebut terhadap lama penetasan, siklus reproduksi dan selang 

siklus reproduksi. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Lovebird dikenal sebagai burung hias yang mempunyai warna bulu yang 

indah dan perilakunya yang lucu. Ada sembilan spesies lovebird dalam marga 

Agapornis diantaranya  Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis.  Ciri-ciri 

Agapornis fischeri memiliki lingkar putih pada mata, warna hijau kekuningan, 

panjang 15 cm dan berat 42-58 gram. Sedangkan ciri-ciri Agapornis roseicollis 

tidak memiliki lingkar mata, warna hijau, panjang 15 cm dan berat 46-63 gram. 

Lovebird dengan spesies Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis banyak 

diperdagangkan di Indonesia. Untuk mendapatkan spesies lovebird yang unggul 

dan banyak diminati oleh pasar, maka harus diperhatikan pemeliharaan spesies 

lovebird terutama dari segi produktifitas misalnya lama penetasan, siklus 

reproduksi dan selang siklus reproduksi. Kedua spesies tersebut akan bersaing 

untuk menarik penggemar burung dan meningkatkan permintaan pasar. 

 
1.3 Tujuan 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dari dua 

spesies lovebird yaitu Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis terhadap lama 

penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi. 

 
 



1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pemilihan spesies 

yang unggul antara Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Telur lovebird dibutuhkan pengeraman selama 23-25 hari untuk menetas. 

Induk betina mulai mengeram setelah menghasilkan telur kedua. Terkadang induk 

jantan pun ikut membantu mengerami, sehingga tugas mengerami dilakukan 

secara bergantian. Kebiasaan ini semakin menambah kadar kesetiaan jantan 

terhadap betinanya (Soenanto, 2002). 

Burung lovebird merupakan salah satu jenis unggas dari kelas aves yang 

memiliki siklus reproduksi sama dengan unggas lainnya yaitu  bertelur, mengeram 

dan menetaskan telur, memelihara anak dan selang siklus reproduksi. Oddoties 

(2001) menyatakan bahwa anak lovebird dapat disapih ketika berumur antara 40 

sampai 46 hari. Beberapa hari setelah anak burung dipisahkan, induk lovebird 

akan mulai bertelur kembali. Sepasang burung lovebird dalam 1 tahun dapat 

berkembang biak 6 periode. Lama proses peneluran, menetas dan membesarkan 

anak hingga dapat terbang adalah 70 hari (Le Breton, 1997). 

 Prijono (2005) menyatakan bahwa meskipun bukan merupakan burung asli 

Indonesia, tiga dari sembilan jenis lovebird yang ada di dunia, dipelihara dan 

dikembangbiakkan oleh peternak di Indonesia dan yang membedakan dari 

berbagai jenis burung lovebird adalah dari segi fisik saja misalnya ukuran tubuh, 

warna bulu dan warna paruh. Apabila dilihat dari produktifitas, lama penetasan, 

siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi tidak ada perbedaan pada jenis 

burung lovebird tersebut.  



 Menurut Soenanto (2002) telur lovebird dibutuhkan pengeraman selama 

23-25 hari untuk menetas dan Menurut Prijono (2005) bahwa lovebird 

memerlukan waktu 2,5 sampai 4 bulan untuk melakukan perkawinan berikutnya 

atau rata-rata mempunyai siklus reproduksi 3 bulan dan memiliki selang siklus 

reproduksi sekitar 15 hari. 

 
1.6 Hipotesis 

Bahwa dari dua spesies lovebird yaitu Agapornis fischeri dan Agapornis 

roseicollis terdapat perbedaan pada lama penetasan, siklus reproduksi dan selang 

siklus reproduksi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Lovebird dan Speciesnya 

 Lovebird diartikan sama dengan burung cinta. Burung ini memiliki 

perilaku yang berbeda dengan jenis-jenis burung hias lainnya, ia suka bercinta dan 

bermesra-mesraan. Burung ini bukan merupakan satwa asli Indonesia, melainkan 

berasal dari benua Afrika, kemudian dikembangbiakkan di berbagai pelosok dunia 

oleh pakar dan penghobi burung. Negara-negara yang dikenal sebagai 

pengeksport lovebird adalah Belanda, Amerika, Jepang, Australia, dan RRC. 

Indonesia merupakan Negara pendatang baru yang mampu menarik simpati para 

kalangan pecinta dan penghobi burung. 

 Species adalah sekelompok hewan yang mempunyai berbagai kesamaan 

sifat umum sehingga dapat dibedakan dengan kelompok hewan lainnya (Murtidjo, 

1995). Pada lovebird terdapat 9 species, yang semuanya termasuk dalam genus 

Agapornis. Ke-9 species itu adalah Abyssian lovebird (A. taranta), Madagascar 

lovebird (A. cana), Red-faced lovebird (A. pullaria), Black-collared lovebird (A. 

swinderniana), Peach-faced lovebird (A. roseicollis), Nyasa lovebird (A. lilianae), 

Black-cheeked lovebird (A. nigrigenis), Fischer lovebird (A. fischeri), dan Masked 

lovebird (A. personata) (Nugroho, 2002). 

Lovebird baru dikenal masyarakat penggemar burung di Indonesia sekitar 

3-4 tahun yang lalu. Meski demikian, burung ini cepat populer, bahkan 

melampaui popularitas burung-burung hias lokal, seperti kakaktua dan betet. 

Lovebird yang bukan merupakan burung asli Indonesia dan habitat asli burung ini 

adalah Afrika. Burung yang mempunyai bulu indah ini termasuk anggota suku 



Psittacidae (burung paruh bengkok) dan memiliki nama ilmiah yang berasal dari 

genus Agapornis (Sutejo, 2002). 

Prijono (2005) menyatakan bahwa daya tarik lovebird adalah bentuk 

tubuh, warna bulu yang beranekaragam, perilaku dan bahkan juga suaranya. 

Lovebird termasuk anggota suku Psittacidae yang mempunyai keanekaragaman 

warna bulu yang cukup tinggi. Hijau merupakan warna bulu yang dominan pada 

burung ini.  

Lovebird dapat dilihat pada Gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Lovebird 

Susunan klasifikasi lovebird Soenanto (2002), lovebird mempunyai 

klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Kelas  : Aves 

Bangsa  : Psittaciformes 



Suku  : Psittacidae 

Anak suku : Psittacinae 

Marga  : Agapornis 

Spesies : A. taranta, A. cana, A. pullaria, A. swinderniana, A. roseicollis,        

A. lilianae, A. nigrigenis, A. fischeri dan A. personata 

Lovebird mencapai usia dewasa kelamin pada umur 6-10 bulan dan siap 

untuk mencari pasangannya, kawin serta berkembang biak. Setelah masa kawin 

atau melakukan perkawinan, beberapa hari kemudian akan bertelur. Biasanya 

dalam bertelur ada tenggang waktu antara 1 sampai 2 hari (Soenanto, 2002). 

 Lovebird merupakan spesies burung berparuh bengkok, seperti halnya beo, 

betet, macaw, dan kakatua. Namun ukuran tubuhnya lebih kecil jika dibandingkan 

dengan burung-burung berparuh bengkok lainnya. Panjang tubuhnya cuma 13-17 

cm, dengan berat 42-60 gram. Jika dirawat dengan baik, umurnya bisa mencapai 

10-12 tahun, bahkan ada juga yang mencapai umur lebih dari itu (Nugroho, 

2002).Sebagian pakar lovebird mengelompokkan burung ini menurut tingkat 

kesulitannya dalam membedakan jenis kelamin. Berdasarkan tingkat kesulitan 

membedakan jantan dan betina, lovebird dibedakan menjadi tiga kelompok. Yaitu 

jenis lovebird yang mudah dibedakan (sexually dimorphic), antara lain A. taranta, 

A. cana, dan A. pullaria; sulit dibedakan (intermediate), misalnya A. 

swinderniana dan A. roseicollis serta tak bisa dibedakan antara jantan dan betina, 

antara lain A. lilianae, A. nigrigenis, A. fischeri, dan A. personata  (Nugroho, 

2002). 

 

 



2.2  Agapornis fischeri 

 Lovebird kacamata fischer termasuk jenis lovebird yang mudah 

dikembangbiakkan dan banyak diperdagangkan di Indonesia. Pada musim 

berkembang biak, jenis lovebird ini membangun sarang. Antara lovebird jantan 

dan betina sulit dibedakan. Burung jenis ini penyebarannya di Tanzania. 

Agapornis fischeri dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

                       
       Gambar 2. Agapornis fischeri 

 Ciri-ciri Agapornis fischeri adalah memiliki ukuran tubuh dengan panjang 

15 cm dan berat 42-58 gram. Pada burung dewasa umumnya memiliki bulu 

berwarna hijau, lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya; dahi, pipi dan 

kerongkongan berwarna merah oranye; bulu di bagian kepala lainnya berwarna 

hijau pudar; bagian atas dada dan kerah sekitar leher berwarna kuning; bagian atas 

ekor berwarna biru muda; bagian bawah sayap berwarna biru dan hijau; ekor 

berwarna hijau; lingkar di sekeliling mata berwarna putih; paruh berwana merah; 

iris berwarna cokelat; kaki berwarna abu-abu muda. Pada burung muda memiliki 

ciri-ciri bulu berwarna lebih muda dibandingkan bulu burung dewasa, terutama 



bulu pada kepala; pada pangkal paruh bagian atas terdapat bercak kecil berwarna 

hitam (Prijono, 2005). 

 
2.3  Agapornis roseicollis 

 Jenis lovebird ini mudah dikembangbiakkan dan umum diperdagangkan di 

Indonesia. Agapornis roseicollis mempunyai warna yang indah dan suara paling 

keras dari jenis lainnya. Dalam pemeliharaannya atau penangkarannya sebaiknya 

dilakukan secara berpasangan karena jenis lovebird ini tidak cocok dipelihara 

secara berkelompok atau digabungkan dengan jenis burung lainnya. Antara 

burung jantan dan betina sulit dibedakan. Warna mutasinya adalah albino 

(buluputih, mata merah), lutino (bulu kuning, mata merah), golden cherry (bulu 

kuning emas sampai merah muda), pied (bercak warna), cinnamon (cokelat 

kekuningan (Prijono, 2005). Agapornis roseicollis dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

                                 
       Gambar 3. Agapornis roseicollis 

 

 Ciri-ciri Agapornis roseicollis adalah memiliki ukuran tubuh dengan 

panjang 15 cm dan berat 46-63 gram. Pada burung dewasa umumnya memiliki 

bulu berwarna hijau, lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya; bulu dahi 



dan di belakang mata berwarna merah; pipi, kerongkongan dan bagian atas dada 

berwarna merah muda; tunggir berwarna biru terang; bulu di bawah sayap 

berwarna hijau dengan sedikit warna biru; ekor bagian atas hijau, bagian bawah 

kebiruan; paruh berwarna gading; iris berwarna cokelat tua; kaki berwarna abu-

abu. Burung muda warna bulu umumnya lebih pucat dari burung dewasa. Bercak 

hitam kemungkinan terlihat pada bagian atas paruh (Prijono, 2005). 

 
2.4  Lama Penetasan 

Pengeraman adalah suatu proses yang terjadi secara alami dari induk 

unggas pada umumnya untuk menetaskan telur, sedangkan penetasan adalah suatu 

proses untuk menetaskan, yang umumnya menggunakan alat inkubator (Rasyaf, 

2004).  

Telur lovebird dibutuhkan pengeraman selama 23-25 hari untuk menetas. 

Induk betina mulai mengeram setelah menghasilkan telur kedua. Terkadang induk 

jantan pun ikut membantu mengerami, sehingga tugas mengerami dilakukan 

secara bergantian. Kebiasaan ini semakin menambah kadar kesetiaan jantan 

terhadap betinanya (Soenanto, 2002) sedangkan menurut Prijono (2005), telur  

dierami oleh induk betina sekitar 23 hari dan lama penetasan sekitar 1-2 hari. 

 Menurut Blakely (2005), faktor-faktor yang mempengaruhi penetasan telur  

antara lain : 

1. Temperatur. 

2. Species. 

3. Kelembapan. 

4. Induk yang sehat. 

5. Nutrisi  yang mendukung. 



Prijono (2005) menyatakan bahwa masalah kematian anak di dalam telur 

dapat dicegah dengan menjaga kelembapan telur tetas dan sarang pengeraman. 

Caranya telur tetas, sarang pengeram dan juga lovebird yang sedang mengeram 

diperciki dengan air beberapa kali sehari. Perlakuan ini dilakukan setiap hari. 

Beberapa penangkar memercikkan air dengan sprayer pada sisi kotak sarang dan 

bahan sarang. Cara ini ternyata cukup efektif. 

Untuk itu segala sesuatu harus dipersiapkan lebih dulu secara baik bila 

menghendaki lovebird dapat berkembang biak dengan baik serta pembudidayaan 

dapat berjalan lancar (Sutejo, 2002). 

 
2.5 Siklus Reproduksi Lovebird 

Menurut Anggorodi (1984) menyatakan bahwa reproduksi adalah suatu 

proses yang rumit karena reproduksi bergantung dari fungsi faal yang sempurna 

dengan berbagai faktor yang ikut menunjang dalam proses tersebut. Dijelaskan 

pula oleh Frandson (1996) bahwa reproduksi sel atau organisme merupakan 

kemampuan untuk menghasilkan sel-sel atau organisme-organisme yang mirip 

aslinya. 

Siklus reproduksi pada unggas pada dasarnya hampir sama dengan siklus 

reproduksi hewan lainnya, namun pada unggas tidak terdapat kebuntingan karena 

ciri khas reproduksi unggas adalah dengan bertelur. Burung lovebird merupakan 

salah satu jenis unggas yang memiliki siklus reproduksi sama dengan unggas 

lainnya yaitu pubertas atau dewasa kelamin, perkawinan, bertelur, mengeram dan 

menetaskan telur, memelihara anak dan selang siklus reproduksi.  

 

 



a. Masa Bertelur 

Menurut Prijono (2005) bahwa jumlah telur lovebird bervariasi 

tergantung jenisnya. Namun, rata-rata telur lovebird adalah 4-5 butir. Telur 

lovebird berwarna putih dan berbentuk lonjong, lebih besar dari telur parkit. Di 

habitat aslinya lovebird mampu bertelur hingga 10 butir, tetapi hal ini sulit terjadi 

dalam penangkaran. Biasanya dalam bertelur ada tenggang waktu antara 1 sampai 

2 hari (Soenanto, 2002). Lovebird yang baru pertama kali bertelur umumnya 

hanya menghasilkan 4 butir saja (Soenanto, 2002). Menurut Van der Meid (1997), 

untuk menghasilkan telur sebanyak 4 butir memerlukan waktu berproduksi sekitar 

10-14 hari. 

b. Masa Mengeram dan Menetaskan Telur 

Induk betina tidak akan langsung mengerami telurnya setelah telur 

pertamanya dikeluarkan. Umumnya induk betina akan mengerami telurnya setelah 

telur kedua dikeluarkan atau bahkan setelah semua telur dikeluarkan baru dierami. 

Lama pengeraman adalah jangka waktu sejak telur dimasukkan dalam mesin 

penetas sampai proses penetasan dianggap selesai (Wiharto,2002). Menurut 

Prijono (2005), telur  dierami oleh induk betina sekitar 23 hari dan lama penetasan 

sekitar 1-2 hari. Terkadang induk jantan pun juga ikut mengerami telur bersama 

induk betinanya (Brough, 2003). Menurut Prijono (2005) menyatakan bahwa 

masa mengeram induk betina jarang keluar sarang. Masa pengeraman ini relatif 

cukup lama, hampir sama waktunya dengan masa penetasan telur ayam. 

Di masa mengeram dibutuhkan suasana lingkungan yang tenang. Dari 

jumlah telur yang dierami tidak selalu semuanya dapat menetas, ada kalanya satu 



atau dua yang tidak menetas (Soenanto, 2002). Menurut Cole and Cupps (1977) 

pengeraman pada bangsa burung akan berhenti bila telur menetas atau tidak.  

c. Masa Memelihara Anak 

Anak lovebird yang baru menetas dalam keadaan tidak berdaya sehingga 

membutuhkan perawatan untuk hidup selanjutnya. Saat di dalam sarang, anak 

lovebird dibesarkan oleh induk betina, sedangkan induk jantan menyuapi induk 

betina pada saat berada di luar dan di dalam kandang atau muncul di lubang 

sarang (Soenanto, 2002). 

Sejak menetas hingga anakan berumur 50 hari, piyik lovebird masih 

disuapi (diloloh) oleh induk betinanya. Induk betina dan anaknya menghabiskan 

waktu di sarang selama 6-7 minggu. Setelah anak keluar sarang, induk jantan akan 

mengasuh anak-anaknya sampai dapat terbang dan dapat mencari makanannya 

sendiri. Pada umur 2 bulan, anakan sudah lengkap dengan bulu-bulunya dan 

sudah dapat mencari makanan sendiri bahkan sudah terbang sendiri (Prijono, 

2002). 

Oddoties (2001) menyatakan bahwa anak lovebird dapat disapih ketika 

berumur antara 40 sampai 46 hari. Anak burung diasuh setelah umur 45 hari 

kemudian mulai dipindahkan ke kandang penangkaran. Beberapa hari setelah 

anak burung dipisahkan, induk lovebird akan mulai bertelur kembali. Johnson 

(1998), Lovebird akan mulai bertelur pada 10 hari setelah perkawinan. Sepasang 

burung lovebird dalam 1 tahun dapat berkembang biak 6 periode. Lama proses 

peneluran, menetas dan membesarkan anak hingga dapat terbang adalah 70 hari 

(Le Breton, 1997). 

 



d. Selang Siklus Reproduksi 

       Pada unggas, selang siklus reproduksi adalah waktu terminal induk 

berhenti bertelur setelah periode perawatan anak. Waktu ini digunakan untuk 

pemulihan kondisi (Djuniarti, 1993). Menurut Prijono (2005) bahwa lovebird 

memerlukan waktu 2,5 sampai 4 bulan untuk melakukan perkawinan berikutnya 

atau rata-rata mempunyai siklus reproduksi 3 bulan dan memiliki selang siklus 

reproduksi sekitar 15 hari. 

Beragamnya lama periode kosong atau selang siklus reproduksi dapat 

disebabkan karena kegagalan pembuahan ovum, faktor genetik, gangguan 

hormonal dan faktor manajemen. Panjang pendeknya selang siklus reproduksi 

dipengaruhi oleh kemampuan induk untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah 

periode telur dan mengasuh anak (Ihsan, 2000). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian lapang dilaksanakan di pembudidayaan lovebird milik Ibu 

Yuliani Djuniarti yang bertempat di jalan Papa Putih 22 Kendalsari, Kecamatan 

Lowokwaru Malang, mulai bulan Maret sampai Mei 2006. 

 
3.2 Materi Penelitian 

1.   Burung lovebird jenis Agapornis fischeri yang berumur 1-1,5 tahun yang 

berproduksi sebanyak 10 pasang. 

2.    Burung lovebird jenis Agapornis roseicollis  yang berumur 1-1,5 tahun yang 

berproduksi sebanyak 10 pasang. 

3. Setiap pasang lovebird ditempatkan dalam kandang baterai bertingkat tiga 

yang terbuat dari kawat. Setiap  kotak berukuran 79x29,5x37 cm. 

4. Perlengkapan kandang meliputi tempat bertengger terbuat dari kayu yang 

ditempatkan di tengah kandang, wadah pakan dan wadah minum, kotak 

sarang yang terbuat dari kayu dengan lubang di tengahnya, penjepit untuk 

menandai apakah burung sedang bertelur atau mengasuh anak. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan 

data berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan (Nawawi, 1995). Dalam 

penelitian ini kriterianya adalah burungr lovebird species Agapornis fischeri dan 



Agapornis roseicollis umur 1-1,5 tahun yang berproduksi masing-masing 

sebanyak 10 pasang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

 
3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Lama penetasan burung lovebird spesies Agapornis fischeri dan Agapornis 

roseicollis dihitung mulai dari bertelur sampai menetas. 

2. Siklus reproduksi burung lovebird spesies Agapornis fischeri dan 

Agapornis roseicollis dihitung mulai dari bertelur sampai bertelur pada 

periode berikutnya. 

3. Selang siklus reproduksi burung lovebird spesies Agapornis fischeri dan 

Agapornis roseicollis dihitung mulai dari waktu pemisahan anak sampai 

bertelur lagi. 

 
3.5  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksaan penelitian dilakukan dengan melakukan pengambilan data dari 

pengamatan dan recording langsung pada pemeliharaan lovebird. Teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a) Data dari pengamatan dan recording pemeliharaan lovebird mulai bulan 

Maret sampai bulan Mei 2006 yang diambil berdasarkan tanggal bertelur, 

tanggal menetas, tanggal penyapihan dan tanggal bertelur lagi. Lama 

penetasan dihitung dari tanggal bertelur pertama, kedua, ketiga dan 

seterusnya sampai tanggal telur pertama, kedua, ketiga menetas dan 

seterusnya. Siklus reproduksi dihitung mulai dari tanggal bertelur pertama 



sampai tanggal bertelur pada periode berikutnya. Selang siklus reproduksi 

dihitung mulai dari tanggal penyapihan anak sampai tanggal bertelur lagi. 

b) Data lama penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi 

kemudian dihitung dengan statistik non parametrik Kruskal- Wallis test. 

 
3.6 Analisa Data 

Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan Statistik non 

Parametrik, dengan menggunakan Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis test 

digunakan untuk membandingkan sekelompok data yang terdiri dari urutan 

pembagian dalam kelompok data tersebut (Sokal and Rohlf, 1969). 
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Dimana : 

H= nilai yang dihitung 

ni= jumlah sampel 

∑ni= jumlah seluruh sampel 



∑Ti= jumlah rank yang sama 

R= jumlah rank 

D= Nilai koreksi 

Adjusted H= Nilai yang dihasilkan 

 
3.7 Batasan Istilah 

a) Agapornis fischeri memiliki ciri-ciri adanya lingkar putih pada mata, bulu 

berwarna hijau, panjang tubuh 15 cm dengan berat 42-58 gram, paruh 

berwarna merah, iris berwarna cokelat dan kaki berwarna abu-abu muda 

(Prijono, 2005). 

b) Agapornis roseicollis memiliki ciri-ciri tidak adanya lingkar putih pada 

mata, bulu berwarna hijau kekuningan, panjang tubuh 15 cm dengan berat 

46-63 gram, paruh berwarna gading, iris berwarna cokelat dan kaki 

berwarna abu-abu (Prijono, 2005). 

c) Species adalah sekelompok hewan yang mempunyai berbagai kesamaan 

sifat umum sehingga dapat dibedakan dengan kelompok hewan lainnya 

(Murtidjo, 1995).  

d) Penetasan adalah suatu proses untuk menetaskan, yang umumnya 

menggunakan inkubator (Rasyaf, 2004). 

e) Siklus reproduksi adalah rangkaian semua kejadian biologik kelamin yang 

berlangsung secara sambung-menyambung hingga terlahir generasi baru dari 

suatu makhluk hidup (Ihsan, 200). 

f) Selang siklus reproduksi yaitu waktu terminal bagi induk berhenti bertelur 

setelah periode perawatan anak (Soenanto, 200). 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Perbedaan Species Terhadap Lama Penetasan  

Hasil pengamatan lama penetasan pada species Agapornis fischeri dan 

Agapornis roseicollis dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Lama Penetasan (hari) 

Species NO 
Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 

1 25  26  
2 26  26  
3 25  26  
4 23  24  
5 24  24  
6 24  23  
7 23  23  
8 27  23  
9 24  23  
10 23  25  

Rataan                 24,4 ± 1,28 24,3 ± 1,27 
 

 Perhitungan uji non Parametrik, dengan menggunakan Kruskal-Wallis test 

menunjukkan bahwa diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara species 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis terhadap lama penetasan. Dari hasil 

uji Kruskal-Wallis pada lampiran 1. diperoleh bahwa H hitung = 0,386 

dibandingkan dengan H(0,05) = 3,81. Jadi, H hit < H (0,05) sehingga hasil yang 

didapatkan adalah tidak adanya perbedaan yang nyata antara kedua species. 

Lama penetasan pada species Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis 

tidak memberikan perbedaan yang nyata, kedua species tersebut mudah 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru (Anonimous, 2004). Lovebird memiliki 

daya adaptasi sangat sempurna, sehingga bisa hidup dan berbiak dengan baik di 



daerah tropis maupun negara-negara yang memiliki empat musim dan species 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis termasuk dalam satu genus 

(Nugroho, 2006). 

 Pada Tabel 1. rataan lama penetasan Agapornis fischeri adalah 24,4 ± 1,28 

dan 24,3 ± 1,27 untuk Agapornis roseicollis. Menurut (Nugroho, 2006), masa 

pengeraman lovebird selama 23-25 hari. Masa penetasan seringkali menjadi 

masalah terbesar yang dihadapi seorang penangkar dalam mengembangbiakkan 

lovebird. Pada masa ini banyak penangkar menemukan anak mati dalam telur 

dengan jumlah besar. Faktor utama yang menyebabkan kematian anak dalam telur 

adalah kelembaban yang kurang tinggi. Lovebird membutuhkan kelembaban lebih 

dari 65% agar telurnya dapat menetas normal. 

 
4.2 Perbedaan Species Terhadap Siklus Reproduksi 
 

Hasil pengamatan siklus reproduksi dari 10 pasang species Agapornis 

fischeri dan 10 pasang Agapornis roseicollis dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Panjang Siklus Reproduksi (hari) 

Species NO 
Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 

1 91  89  
2 82  87  
3 82  86  
4 90  82  
5 77  78  
6 81  78  
7 80  82  
8 87  76  
9 86  78  
10 81  84  

Rataan                     83,7 ± 4,34 82 ± 4,22 
  



Perhitungan uji non Parametrik, dengan menggunakan Kruskal-Wallis test 

menunjukkan bahwa diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara species 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis terhadap siklus reproduksi. Dari 

hasil uji Kruskal-Wallis pada lampiran 1. diperoleh bahwa H hitung = 1,026 

dibandingkan dengan H (0,05) = 3,81. Jadi, H hit < H (0,05) sehingga hasil yang 

didapatkan adalah tidak adanya perbedaan yang nyata antara kedua spesies.  

Siklus reproduksi pada species Agapornis fischeri dan Agapornis 

roseicollis tidak memberikan perbedaan yang nyata. Kedua species tersebut 

mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru (Anonimous, 2004). Tidak 

adanya perbedaan yang nyata pada lama waktu telur menetas disebabkan karena 

menurut Nugroho (2006), species  Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis 

termasuk dalam satu genus yaitu Agapornis dan kedua species tersebut memiliki 

daya adaptasi sangat sempurna, sehingga bisa hidup dan berbiak dengan baik di 

daerah tropis. Beternak lovebird bisa dilakukan di daerah beriklim panas atau 

sejuk. Di daerah panas seperti Surabaya dan Jakarta, lovebird dapat berkembang 

biak dengan baik. Di Malang, Jawa Timur yang berhawa sejuk, peternak juga bisa 

menghasilkan lovebird. Dataran tinggi ataupun rendah memang tidak menjadi 

kendala. Saat ini ternak lovebird lebih banyak dilakukan di dataran rendah dan 

lovebird species Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis termasuk dalam 

satu genus (Anonymous, 2000) . 

Pada Tabel. 2 rataan panjang siklus reproduksi  Agapornis fischeri adalah 

83,7 ± 4,34 dan 82 ± 4,22 untuk Agapornis roseicollis, sesuai dengan pendapat 

Soenanto (2002) bahwa lama waktu siklus reproduksi per periode adalah 70 

sampai 90 hari. Lovebird dengan species Agapornis fischeri dan Agapornis 



roseicollis masuk dalam satu genus. Kedua spesies tersebut dapat beradaptasi di 

lingkungan yang sama. 

 
4.3 Perbedaan Spesies Terhadap Selang Siklus Reproduksi 

 Perbedaan siklus reproduksi pada setiap spesies pada burung lovebird 

dikarenakan adanya waktu kosong yang beragam. Hasil pengamatan waktu 

kosong dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Lama Periode Selang Siklus Reproduksi (hari) 

NO Species 
 Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
1 21  21  
2 13  16  
3 15  14  
4 22  15 
5 18  10  
6 6  14  
7 13 18  
8 14 9  
9 15 11  
10 18  12 

Rataan                      15,5 ± 4,36 14 ± 3,52 
 

Perhitungan uji non Parametrik, dengan menggunakan Kruskal-Wallis test 

menunjukkan bahwa diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara species 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis terhadap selang siklus reproduksi. 

Dari hasil uji Kruskal-Wallis pada lampiran 1. diperoleh bahwa H hitung = 2,92 

dibandingkan dengan H (0,05) = 3,81. Jadi, H hit < H (0,05) sehingga hasil yang 

didapatkan adalah tidak adanya perbedaan yang nyata antara kedua spesies. 

 Pada Tabel. 3 rataan selang siklus reproduksi lovebird ini beragam, yaitu 

Agapornis fischeri 15,5 ± 4,36 dan 14 ± 3,52 untuk Agapornis roseicollis, 

sehingga lama siklus reproduksi spesies Agapornis fischeri dan Agapornis 



roseicollis juga beragam. Keragaman waktu selang siklus reproduksi biasanya 

ditentukan oleh waktu pemisahan anak.  

Pakan dibutuhkan dalam proses pembentukan telur terutama untuk bahan 

baku telur dan kerja hormon reproduksi. Kekurangan zat nutrisi akan menurunkan 

aktivitas reproduksi dan berdampak langsung pada jumlah telur. Menurut Bakst 

and Bahr (1993) menyatakan bahwa selang waktu estrus dan ovulasi dipengaruhi 

oleh lingkungan, genetik psikologis dan  kebutuhan zat nutrisi. 

Panjang pendeknya selang siklus reproduksi dipengaruhi oleh kemampuan 

induk untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah periode telur dan eram serta 

periode mengasuh anak. Keragaman selang siklus reproduksi ini disebabkan 

karena kecepatan tiap individu untuk memulihkan kondisi tubuhnya tidak sama. 

Kecepatan pemulihan kondisi tubuh tersebut menurut Ihsan (2000) tegantung dari 

faktor genetik, gangguan hormonal, kegagalan pembuahan ovum dan faktor 

manajemen.    

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

a) Species  Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis  tidak memberikan 

perbedaan terhadap lama penetasan, siklus reproduksi dan selang siklus 

reproduksi. 

b) Pemilihan species antara Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis  

dapat dilakukan  dilihat dari penggemarnya. 

 
5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa budidaya 

Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis dapat dikembangbiakkan atau 

dibudidayakan tergantung dari permintaan pasar. 
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Lampiran 1. Analisis data lama penetasan 

 
 

 
NO Agapornis fischeri   Agapornis roseicollis 
1 25 hari 26 hari 
2 26 hari 26 hari 
3 25 hari 26 hari 
4 23 hari 24 hari 
5 24 hari 24 hari 
6 24 hari 23 hari 
7 23 hari 23 hari 
8 27 hari 23 hari 
9 24 hari 23hari 
10 23 hari 25 hari 
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Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
Y Rank Y Rank 

25 hari 14 26 hari   17,5 
26 hari    17,5 26 hari   17,5 
25 hari 14 26 hari   17,5 
23 hari  4 24 hari 10 
24 hari 10 24 hari 10 
24 hari 10 23 hari  4 
23 hari  4 23 hari  4 
27 hari 20 23 hari  4 
24 hari 10 23hari  4 
23 hari  4 25 hari 14 

    Σ =  107,5      Σ = 102,5 
 

Σ Agapornis fischeri = 14 + 17,5 + ……………… + 4 = 107,5 

Σ Agapornis roseicollis = 17,5 + 17,5 +……………………. + 14 = 102,5 
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  Adjusted H = 
D
H  

           = 
9323,0
0357,0  = 0,386 

  H2 .05 (1)= 3,81    

  H hit < H tabel  = tidak berbeda nyata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Analisis data siklus reproduksi 

 
NO Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
1 91 hari 89 hari 
2 82 hari 87 hari 
3 82 hari 86 hari 
4 90 hari 82 hari 
5 77 hari 78 hari 
6 81 hari 78 hari 
7 80 hari 82 hari 
8 87 hari 76 hari 
9 86 hari 78 hari 
10 81 hari 84 hari 
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Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
Y Rank Y Rank 

91 hari 20 89 hari 18 
82 hari   10,5 87 hari   16,5 
82 hari   10,5 86 hari   14,5 
90 hari 19 82 hari   10,5 
77 hari  2 78 hari  4 
81 hari    7,5 78 hari  4 
80 hari 6 82 hari   11,5 
87 hari 16,5 76 hari  1 
86 hari 14,5 78 hari  4 
81 hari   7,5 84 hari 13 

     Σ = 114      Σ = 97 
 

Σ Agapornis fischeri = 20 + 10,5 + ……………… + 7,5 = 114 

Σ Agapornis roseicollis = 18 + 16,5 +……………………. + 13 = 97 
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      = 0,988 

  Adjusted H = 
D
H  

           = 
988,0
014,1  = 1,026 

  H2 .05 (1)= 3,81    

  H hit < H tabel  = tidak berbeda nyata 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Analisis data periode selang siklus reproduksi 

 
 

NO Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
1 21 hari 21 hari 
2 13 hari 16 hari 
3 15 hari 14 hari 
4 22 hari 15 hari 
5 18 hari 10 hari 
6 6 hari 14 hari 
7 13 hari 18 hari 
8 14 hari 9 hari 
9 15 hari 11 hari 
10 18 hari 12 hari 
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Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
Y Rank Y Rank 

21 hari   18,5 21 hari    18,5 
13 hari     6,5 16 hari 14 
15 hari 12 14 hari   9 
22 hari 20 15 hari 12 
18 hari 16 10 hari  3 
6 hari  1 14 hari  9 
13 hari     6,5 18 hari 16 
14 hari  9 9 hari  2 
15 hari 12 11 hari 4 
18 hari 16 12 hari 5 

     Σ = 117,5      Σ = 92,5 
 
 

Σ Agapornis fischeri = 18,5 + 6,5 + ……………… + 16 = 117,5 

Σ Agapornis roseicollis = 18,5 + 14 +……………………. + 5 = 92,5 
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Adjusted H = 
D
H  

         = 
9895,0
89,2  = 2,92 

  H2 .05 (1)= 3,81    

  H hit < H tabel  = tidak berbeda nyata 

  Nilai H hit = 2,92 akan berbeda jika probabilitas menggunakan H tabel 0,1. 

  H 0,1= 2,71 

  Jadi H hit > H tabel = Berbeda nyata 

 
 
 
 
 



Lampiran 4. Denah Kandang 
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Keterangan : 

A  : Kandang parkit lokal 

B  : Kandang lovebird 

C  : Kandang lovebird 

D  : Kandang grass parkit 

E  : Kandang parkit crossing 

F         : Fasilitas air bersih 
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