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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF WEANING TIME ON LENGTH OF  
REPRODUCTION CYCLE AND THE NUMBER OF EGG PRODUCTION  

AND PROGENY MORTALITY 
 

This research was conducted in “Permata Satwa Bird Farm” Lowokwaru 
Malang, started on February to April 2006. The material used were 34 pairs of 
lovebird at 12-18th month and weaned at 28, 35, 43, and 49 days. The methode 
was can study with purposive sampling. Data was analyzed using Completely 
Randomized Design. The significance of differences between treatment means 
was tested by Least Significant Different. The aim was study the influence of 
weaning time on length of reproduction cycle, the number of egg production and 
progeny mortality. The result can be used to determine the exact time for weaning 
therefore more progeny and low mortality with short reproduction cycle can be 
reached. The result of varian analyze showed that weaning time influence the 
reproduction cycle, the best to wean the progeny was 28 days of age 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH WAKTU PENYAPIHAN ANAK LOVEBIRD       
(AGAPORNIS ROSEICOLLIS) TERHADAP PANJANG SIKLUS 

REPRODUKSI INDUK, JUMLAH PRODUKSI TELUR INDUK DAN 
MORTALITAS ANAK 

 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2006 sampai April 2006 di 

pembudidayaan burung “Permata Satwa Bird Farm” di jalan Papa Putih 22 
Kecamatan Lowokwaru Malang. Materi penelitian yang digunakan adalah  34 
pasang lovebird dengan umur 12-18 bulan yang sedang berproduksi dengan 
perlakuan pada anak lovebird yang disapih pada umur 28, 35, 42 dan 49 hari. 
Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan teknik pengambilan 
sampel dengan teknik purpose sampling yaitu pengambilan data berdasarkan 
kriteria tertentu yang ditetapkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu 
penyapihan anak lovebird terhadap siklus reproduksi induk dan jumlah telur. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman menentukan 
waktu penyapihan anak lovebird terhadap siklus reproduksi induk dan jumlah 
telur.  

Hasil analisa ragam untuk  pengaruh umur penyapihan anak terhadap 
panjang siklus reproduksi induk diperoleh bahwa umur penyapihan anak 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang siklus reproduksi 
induk. Hasil analisa ragam untuk pengaruh penyapihan anak terhadap jumlah telur 
induk diperoleh hasil bahwa umur pemisahan tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap produksi telur induk pada periode berikutnya. Hasil analisa ragam 
untuk  pengaruh umur penyapihan terhadap mortalitas anak bahwa umur 
pemisahan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas karena 
mortalitas dipengaruhi oleh penyakit, suhu kandang yang terlalu panas atau terlalu 
dingin, pakan yang kurang, kandang yang terlalu padat dan kemampuan induk 
dalam merawat anak yang rendah. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa umur penyapihan tidak meningkatkan produksi telur induk dan tidak 
menurunkan mortalitas anak, tetapi dapat memperpendek panjang siklus 
reproduksi induk dan untuk memperoleh siklus reproduksi yang pendek maka 
umur penyapihan yang paling baik adalah umur 28 hari. Dalam pemeliharaan 
lovebird, untuk mendapatkan siklus reproduksi yang pendek maka disarankan 
untuk melakukan penyapihan pada umur 28 hari.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Burung merupakan salah satu jenis hewan yang dipelihara untuk hobi dan  

kesenangan, bahkan pada akhir-akhir ini digunakan sebagai usaha karena 

mempunyai nilai jual yang tinggi. Kegemaran masyarakat akan burung banyak 

didasarkan pada suara, jenis burung, bahkan bentuk paruh, sehingga banyak 

masyarakat yang mulai membudidayakan burung. 

Salah satu jenis burung hias yang mulai banyak penggemarnya adalah 

Lovebird. Burung ini lebih banyak dikenal karena keanekaragaman warna bulunya 

yang sangat cantik dan perilakunya yang lucu, selain itu lovebird juga diadu 

dalam arena lomba untuk memamerkan kicauannya (Anonymous, 2003). Lovebird 

bagi penghobi burung berkicau dimanfaatkan untuk mengisi suara burung lomba. 

Suaranya yang keras dan tiada henti-hentinya sangat cocok untuk mendidik 

burung bakalan (Sutejo, 2002).  

Lovebird habitat aslinya berasal dari  Afrika. Lovebird termasuk anggota 

family Psittacidae (burung paruh bengkok) dengan spesies Agapornis (Prijono, 

2000). Lovebird mencapai dewasa kelamin pada umur 6-10 bulan dan siap untuk 

mencari pasangan, kawin serta berkembang biak. Siklus hidup Lovebird sampai 

umur 8-10 tahun dan masa produktif sampai umur 6 tahun. Lovebird dapat 

menghasilkan 4-6 butir telur dalam satu kali periode bertelur (Anonymous, 2000). 

Lovebird dalam bertelur ada tenggang waktu antara 1 sampai 2 hari, selanjutnya 

telur-telur lovebird akan dierami oleh induk betina selama 21 sampai 24 hari 
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hingga menetas (Soenanto, 2002). Dari sekitar 6 butir telur yang dihasilkan, rata-

rata menetas 4 butir, selama jangka waktu setahun lovebird bertelur sampai empat 

kali periode. Jika penyapihan dilakukan lebih cepat maka dalam setahun induk 

ledapat bertelur lebih dari empat kali sehingga jumlah telur yang dihasilkan akan 

semakin banyak maka akan semakin menguntungkan karena peluang untuk 

menghasilkan banyak anak akan semakin besar. 

Lama waktu siklus reproduksi per periode adalah 70 sampai 90 hari. Jika 

pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan benar, artinya sangat menjaga 

kebersihan kandang, memperhatikan kesehatan burung peliharaan, dan pemberian 

pakan yang bergizi, maka dalam satu tahun dapat berkembang biak 4 kali bahkan 

bisa lebih (Soenanto, 2002). 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas lovebird salah satunya adalah 

dengan melakukan penyapihan. Penyapihan anak lovebird dapat dilakukan pada 

saat anak berumur 42-49 hari. Penyapihan anak yang lebih cepat dari umur 42 hari 

yaitu pada umur 28 dan 35 hari merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

produktivitas lovebird dengan cara memperpendek siklus reproduksi lovebird 

karena masa mengasuh anak yang menjadi lebih pendek sehingga pakan yang 

biasanya diberikan pada anaknya akan dipergunakan sendiri sebagai energi untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya dan mempersiapkan siklus reproduksi selanjutnya. 

Dengan menentukan waktu pemisahan anak, maka siklus reproduksi dapat 

diperpendek sehingga produktivitas lovebird dalam menghasilkan anak dapat 

meningkat. 
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1.2  Perumusan Masalah 

 Penyapihan pada anak lovebird dilakukan pada saat anak berumur 42-49 

hari. Penyapihan lebih awal diharapkan dapat memperpendek siklus reproduksi, 

memperbanyak jumlah produksi telur dan mortalitas yang rendah. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh waktu penyapihan anak lovebird  

terhadap panjang siklus reproduksi induk, jumlah telur dan mortalitas. 

 
 1.3  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan waktu yang tepat 

untuk penyapihan anak lovebird sehingga induk dapat menghasilkan banyak anak 

dengan mortalitas yang rendah serta memiliki lama siklus reproduksi yang rendah. 

 
1.4  Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

menentukan waktu penyapihan anak lovebird yang tepat sehingga dapat 

menghasilkan banyak anak dengan mortalitas yang rendah serta memiliki lama 

siklus reproduksi yang pendek. 

  
1.5  Hipotesis 

 Ada pengaruh waktu penyapihan anak lovebird terhadap panjang siklus 

reproduksi induk, jumlah telur dan mortalitas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Love Bird 

Lovebird dapat diartikan sama dengan burung cinta, burung kekasih atau 

burung kecintaan karena burung ini memiliki tingkah laku yang selalu terlihat 

bermesraan dengan pasangannya dan lovebird selalu ingin berdekatan dengan 

pasangannya saat bertengger. Mereka mengekspresikan sayang dengan saling 

mengelus kepala dengan paruh (Anonymous, 2000).  

Lovebird merupakan satwa yang berasal dari benua Afrika, kemudian 

dibawa dan dikembangbiakan di berbagai pelosok dunia oleh para pakar penghobi 

burung (Soenanto, 2002). Lovebird berhasil ditangkarkan serta dikembangbiakkan 

dengan baik dan beberapa diantaranya kemudian masuk ke Indonesia dan dapat 

berkembang biak dengan baik. Daya adaptasi lovebird sangat baik, sehingga bisa 

hidup dan berkembangbiak di daerah tropis, subtropis, maupun negara-negara 

yang memiliki 4 musim (Prijono, 2000). 

Burung ini merupakan keluarga dari spesies burung nuri dan burung 

kakaktua. Lovebird merupakan spesies parrot yang sangat kecil yang mempunyai 

ukuran tubuh saat dewasa sekitar 15 cm dan berat antara 28-58 g (Prijono, 2000). 

Jika dirawat dengan baik lovebird bisa hidup hingga 20 tahun atau lebih, rata-rata 

sekitar 15 tahun (Anonymous, 2005). Lovebird mempunyai ukuran paruh yang 

lebih besar dibandingkan paruh parkit dan berbentuk bengkok dan kokoh. Warna 

paruhnya bermacam-macam tergantung jenisnya, yaitu abu-abu muda, kuning, 

merah oranye, merah tua dan merah hitam keabu-abuan (Soenanto, 2002). 
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Pemeliharaan lovebird tidak terlampau sulit, burung ini dapat diberi pakan berupa 

biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Lovebird tidak memerlukan kandang 

yang luas, burung ini dapat berkembangbiak dalam kandang yang berukuran 

sedang (Prijono, 2000). 

Menurut Soenanto (2002), lovebird mempunyai klasifikasi sebagai 

berikut:  

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Sub Phylum  : Vertebrata 

Kelas  : Aves 

Bangsa  : Psittaciformes 

Suku/Family  : Psittacidae 

Anak suku  : Psittacinae 

Marga  : Agapornis 

Jenis  : A. personata, A. ficheri, A. tarranta, A. pullaria, A. Nigregenis,  

A. lilianae, A. swinder-niana, A. roseicollis, A. cana 

 
2.2 Siklus Reproduksi Lovebird 

Siklus reproduksi secara umum diartikan sebagai rangkaian semua 

kejadian biologik kelamin yang berlangsung secara sambung-menyambung 

hingga terlahir generasi baru dari suatu makhluk hidup. Jika siklus reproduksi dari 

suatu makhluk hidup terputus maka kehadiran makhluk hidup tersebut di dunia 

menjadi terancam dan pada akhirnya menjadi punah (Partodihardjo, 1982). 
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Proses-proses biologik dalam siklus reproduksi meliputi proses reproduksi 

dalam tubuh makhluk jantan dan betina, yaitu sejak makhluk tersebut lahir sampai 

makhluk berikutnya lahir, selanjutnya siklus reproduksi pada sebagian ternak 

terdiri dari pubertas musim kawin, siklus berahi, perkawinan, fertilitas, 

kebuntingan dan kelahiran (Partodihardjo, 1982). 

Siklus reproduksi pada unggas pada dasarnya hampir sama dengan siklus 

reproduksi hewan lain, tetapi pada unggas disebut siklus bertelur karena induk 

unggas menghasilkan telur dan tidak terdapat kebuntingan pada induk. Lovebird 

merupakan salah satu jenis unggas memiliki siklus reproduksi yang sama seperti 

unggas yang lainnya, yaitu dewasa kelamin, perkawinan, bertelur, mengeram, 

menetaskan telur, pemeliharaan anak dan selang siklus reproduksi (Dubuc, 2003). 

Lama waktu siklus reproduksi per periode adalah 70 sampai 90 hari. Jika 

pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan benar, artinya sangat menjaga 

kebersihan kandang, memperhatikan kesehatan burung peliharaan, dan pemberian 

pakan yang bergizi, maka dalam satu tahun dapat berkembang biak 4 kali bahkan 

bisa lebih (Soenanto, 2002). 

 
2.3 Produksi Telur Lovebird 

Lovebird yang telah mencapai dewasa kelamin akan segera mencari 

pasangan, kawin dan berkembangbiak. Sepasang lovebird jantan dan betina yang 

telah cocok akan segera menunjukkan gejala-gejala perkawinan. Pada masa kawin 

akan ditandai dengan seringnya jantan maupun betina. keluar masuk kotak sarang. 

Perkawinan biasanya terjadi dalam kotak sarang sehingga suasana kandang dan 
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lingkungan sekitarnya harus setenang mungkin. Beberapa hari setelah perkawinan 

maka  lovebird akan bertelur (Prijono, 2000). 

Lovebird dapat menghasilkan 4-6 butir dalam setiap periode. Waktu 

bertelur pertama dan kedua berjarak kurang lebih 24 – 36 jam. Pakan yang kurang 

cukup atau kurang bergizi dapat mengakibatkan lovebird bertelur dua hari sekali. 

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

(Soenanto, 2002).  

  Jumlah produksi telur antara lain dipengaruhi oleh  kondisi iklim dan 

cuaca, gangguan kenyamanan dari lingkungan yang membuat induk terganggu 

saat bertelur, pakan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan induk saat 

bertelur, dan faktor keturunan. (Whendrato dan Madyana, 1990). Rasyaf (1991) 

manambahkan bahwa tinggi rendahnya produksi telur dipengaruhi oleh 

kemampuan ternak menyesuaikan diri dengan lingkungan dan faktor genetis. 

 
2.4 Mengeram dan Menetaskan Telur 

Telur akan dierami induk betina kurang lebih 21-24 hari dan rata-rata 

menetas 4 butir dari 6 telur yang dihasilkan. Induk akan bertelur lagi saat anak 

berumur 1,5 bulan dan dalam waktu setahun love bird bisa bertelur 4 kali 

(Anonymous,2000). Induk betina akan mengerami telurnya setelah telur kedua 

atau ketiga dikeluarkan. Pada masa mengeram, induk betina jarang keluar sarang. 

Untuk makan, induk betina sering disuapi oleh induk jantan yang masuk dalam 

sarang (Prijono, 2000). 
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2.5 Perawatan Anak 

 Anak lovebird yang baru menetas dalam keadaan tidak berdaya sehingga 

membutuhkan perawatan untuk hidup dan berkembang. Di dalam sarang, anak 

lovebird dibesarkan oleh induk betina, sedangkan induk jantan menyuapi induk 

betina pada saat berada di luar dan di dalam sarang atau muncul di lubang sarang. 

Jenis pakan yang yang diberikan induk betina kepada anaknya adalah makanan 

yang yang ditelan oleh induk betina kemudian dikeluarkan lagi dari lambung 

kelenjarnya. Makanan tersebut dimuntahkan oleh induk dan melalui paruhnya 

makanan tersebut dimuntahkan oleh induk dan dimasukkan ke dalam 

kerongkongan anaknya (Soenanto, 2002). Prijono (2000) menyatakan bahwa 

penyuapan pakan dilakukan 5 jam sekali dalam bentuk cairan kental dan dalam 

keadaan hangat yaitu pada suhu 38 OC dan perawatan dilakukan sampai anak 

lovebird tersebut dapat makan sendiri dan terbang. 

Anak lovebird yang baru menetas memiliki bulu kapas yang berwarna 

kemerahan sampai berumur 10 hari, setelah itu bulu kapas berganti dengan bulu 

kapas berwarna abu-abu tua. Induk betina dan anaknya menghabiskan waktu 

disarang selama 6-7 minggu dan setelah anak keluar dari sarang, induk jantan 

akan mengasuh anak-anaknya sampai dapat terbang dan mencari makanan sendiri 

(Prijono, 2000). Bulu anak lovebird akan tumbuh dalam waktu 5-6 minggu dan 

induk akan terus mengawasi sampai anaknya dapat terbang dan mencari makan 

sendiri dalam waktu 2 minggu kemudian dan anak lovebird sudah memiliki bulu-

bulu yang lengkap (Dubuc, 2003) 
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Kewajiban induk meloloh selesai ketika anak mulai keluar sarang pada 

umur 30 hari. Di alam, anak lovebird terbang meninggalkan sarang pada usia 35-

37 hari (Anonymous, 2000).  

Lovebird yang mempunyai pertumbuhan normal dan kesehatan yang baik, 

pada umur 6-10 bulan sudah mulai aktif mencari pasangan yang cocok dan bisa 

digunakan sebagai indukan. Siklus hidup lovebird sampai umur 8-10 tahun dan 

masa produktif sampai umur 6 tahun (Soenanto, 2002). 

  
2.6 Penyapihan  

Penyapihan anak dapat dilakukan ketika anak berumur kurang dari 2 

bulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas burung lovebird dalam 

menghasilkan anak. Penyapihan anak sebelum umur 2 bulan dapat dilakukan bila 

terdapat 4 atau lebih anak dalam satu sarang, induk kurang baik mengasuh anak, 

induk tidak memberi makan pada anaknya dan terlalu jauh jarak umur diantara 

anak-anaknya (Soenanto, 2002). Penyapihan anak dilakukan untuk mengurangi 

persaingan dalam memperoleh pakan karena anak yang menetas lebih dulu akan 

mempunyai badan yang lebih besar sehingga akan mudah mendapatkan pakan, 

sedangkan anak yang lebih kecil akan kelaparan dan mati (Prijono, 2000). Anak 

yang belum siap disapih tetapi induk ingin bertelur lagi maka anak tersebut akan 

disakiti, untuk mencegah hal itu maka perlu dilakukan penyapihan dengan cara 

memindahkan ke sangkar lain atau dititipkan ke induk lain (Anonymous, 2000). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di pembudidayaan burung “Permata Satwa Bird 

Farm” di jalan Papa Putih 22 Kecamatan Lowokwaru Malang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 2006 sampai April 2006 

 
3.2 Materi Penelitian  

Materi penelitian yang digunakan selama pelaksanaan penelitian adalah : 

1. 34 pasang lovebird dengan umur 12-18 bulan 

2. Kandang love bird terbuat dari kawat dengan system battery dengan 

ukuran 40 X 40 X 40 cm. Love bird yang diamati ditempatkan dalam satu 

kandang yang sama sehingga faktor lingkungan (suhu, kelembaban, 

kecepatan angin, sinar matahari) yang mempengaruhi antara individu yang 

satu dengan yang lain berdampak sama, sehingga hasil pengamatan yang 

diperoleh merupakan murni kemampuan masing-masing individu.  

3. Perlengkapan yang digunakan meliputi tenggeran dari kayu, tempat pakan 

dan minum, kotak sarang, dan nomor kandang. Pakan yang diberikan 

adalah millet, canary seed, biji bunga matahari, gabah, dan diberi pakan 

tambahan berupa jagung dan kangkung. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan teknik pengambilan 

sampel dengan teknik purpose sampling yaitu pengambilan data berdasarkan 
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kriteria tertentu yang ditetapkan (Nawawi, 1995). Pada penelitian ini sampel yang 

dipakai adalah lovebird yang berumur 12-18 bulan yang sedang berproduksi  

dengan perlakuan pada anak lovebird yang disapih pada umur 28, 35, 42 dan 49 

hari. Sampel dipilih secara acak sebanyak 34 pasang induk lovebird dari populasi 

yang ada.  

Perlakuan yang diberikan adalah: 

P1 = penyapihan anak pada umur 28 hari 

P2 = penyapihan anak pada umur 35 hari 

P3 = penyapihan anak pada umur 42 hari 

P4 = penyapihan anak pada umur 49 hari 

Umur penyapihan anak dihitung mulai pada saat hari pertama anak 

lovebird menetas dan dapat diketahui dari recording pada pemeliharaan lovebird 

yang ada di tempat penelitian. Waktu penyapihan dihitung mulai pada saat anak 

yang terakhir menetas dan telah berumur sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan untuk disapih yaitu umur umur 28, 35, 42 dan 49 hari. Penyapihan 

dipilih pada umur 28, 35, 42 dan 49 hari dengan tujuan untuk menyamakan 

dengan hitungan perminggu (sama dengan 7 hari) sehingga memudahkan dalam 

perhitungan untuk panjang siklus reproduksi induk. 

 
3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati meliputi : 

1. Panjang siklus reproduksi dihitung mulai awal bertelur (sebelum 

penyapihan anak) sampai awal bertelur pada periode berikutnya 

(setelah penyapihan anak).  
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2. Jumlah produksi telur yang dihitung adalah jumlah produksi telur 

pada periode berikutnya (setelah penyapihan anak). 

3. Mortalitas dihitung dari jumlah anak yang mati dibagi dengan 

jumlah telur yang menetas dikalikan 100 persen. 

 
3.5 Pelaksanaan Penelitian 
 
 Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan melakukan pengambilan data 

dari pengamatan dan recording langsung pada pemeliharaan lovebird. Teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

1. Data dari pengamatan dan recording dalam pemeliharaan lovebird mulai 

Bulan Agustus 2005 sampai bulan Maret 2006 yang diambil berdasarkan 

tanggal awal bertelur, jumlah telur, tanggal awal menetas, jumlah telur 

menetas, jumlah kematian anak, penyapihan dan tanggal bertelur lagi. 

Pada umur penyapihan anak 28 hari dan 35 hari masing-masing 7 pasang 

induk serta pada umur penyapihan 42 hari dan 49 hari masing-masing 10 

pasang induk. 

2. Data kemudian ditabulasi untuk panjang siklus reproduksi induk, jumlah 

produksi telur induk dan mortalitas anak pada penyapihan anak umur 28, 

35, 42 dan 49 hari. 
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3. 6 Analisis Data 

Data panjang siklus reproduksi induk, jumlah produksi telur induk dan 

mortalitas anak dianalisis dengan Rancangan Acak Lengkap.  

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Faktor Koreksi (FK)  = 
UR

Yij
U

j

R

i

×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

11  

Jumlah Kuadrat Total (JK total) =  ∑∑
= =

−
R

i

U

j
FKYij

1 1

2

Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JK perlakuan) = FK
U

Yij
R

i

U

j
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑
= =1

2

1  

Jumlah Kuadrat Galat (JK galat)  = nJKperlakuaJKtotal −  

KT perlakuan = 
ndbperlakua
nJKperlakua  

KT galat         = 
dbgalat
JKgalat  

F Hitung        = 
KTgalat

nKTperlakua  

Tabel 1. Analisa ragam 

F tabel Sumber 
Keragaman 

(SK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

F hitung

F0,05 F0,01

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG   

Galat Σ(r1-1) JKG KTG    

Total Σr1-1 JKT     
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Pengujian Hipotesis 

 Statistik Uji Fhitung = KTP/KTG mengikuti sebaran F dengan derajat bebas 

pembilang sebesar t-1 dan derajat bebas penyebut sebesar Σ(r1-1). Jika nilai Fhitung 

lebih besar dari Fα,db1,db2 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya perlakuan yang 

diberikan terhadap unit-unit percobaan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

respon percobaan yang diamati (Mattjik, 2000). 

Koefisien Keragaman 

KK  = %100x
ratarata

KTG
−

   

Jika hasil yang diperoleh dari data yang dianalisis dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) menunjukkan beda nyata (Fhitung > Ftabel) dan mempunyai 

Koefisien Keragaman (KK) sedang (5-10% pada kondisi homogen) maka uji 

lanjutan yang dipakai adalah uji BNT (Beda Nyata Terkecil) ( Hanafiah, 2003). 

BNT α = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

rrr
KTGt 11

1
α  

                      Jumlah anak yang mati 
Mortalitas =  x 100% 
          Jumlah anak mula-mula 
 

3.7 Batasan Istilah 

1. Penyapihan adalah pemisahan anak dari induk untuk dititipkan dan diasuh 

oleh induk lain atau dikandangkan pada tempat yang terpisah dari induk 

(Anonimous, 2000). 
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2. Panjang siklus reproduksi adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk 

melakukan satu rangkaian kegiatan mulai dari perkawinan, bertelur, 

mengeram dan mengasuh anak (Dubuc, 2003).  

3. Produksi telur adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh induk dalam satu 

periode bertelur (Prijono, 2000). 

4. Mortalitas adalah angka kematian dalam satuan persen yaitu jumlah ternak 

yang mati dibagi jumlah telur yang menetas dikalikan 100 persen (Rasyaf, 

1991) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Panjang Siklus Reproduksi  

Rata-rata panjang siklus reproduksi induk pada masing-masing perlakuan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata panjang siklus reproduksi induk pada masing-masing perlakuan 
selama penelitian 

 
Umur Penyapihan Rata-rata (hari) Notasi 1% 

P1 68±3,3 a 
P2 75,7±6,4 ab 
P3 81,5±4,6 bc 
P4 82,7±8,6 bc 

 
Keterangan : Huruf yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (1%). 
 

Hasil analisa ragam pada Lampiran 2 dan Tabel 2 menunjukkkan bahwa 

umur penyapihan anak memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap panjang siklus reproduksi induk yaitu minimal ada satu umur penyapihan 

anak lovebird yang memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap panjang 

siklus reproduksi induk.  Hal ini dapat dilihat pada hasil Uji Lanjutan Beda Nyata 

Terkecil (BNT) pada Lampiran 3 yang menunjukkan bahwa pengaruh umur 

penyapihan anak terhadap panjang siklus reproduksi induk pada P1 (penyapihan 

umur 28 hari) tidak berbeda dengan P2 (penyapihan umur 35 hari), tetapi berbeda 

sangat nyata dengan P3 (penyapihan umur 42 hari) dan P4 (penyapihan umur 49 

hari); sedangkan P2 (penyapihan umur 35 hari) tidak berbeda dengan P3 

(penyapihan umur 42 hari) dan P4 (penyapihan umur 49 hari). Perbedaan 

pengaruh perlakuan terhadap panjang reproduksi disebabkan karena masa 
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mengasuh anak yang menjadi lebih pendek sehingga pakan yang biasanya 

diberikan pada anaknya akan dipergunakan sendiri sebagai energi untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya dan mempersiapkan siklus reproduksi selanjutnya. 

Prijono (2000) menyatakan bahwa induk betina menelan pakan yang disuapkan 

oleh induk jantan dan kemudian mengeluarkannya lagi dari lambung kelenjarnya 

serta memuntahkan pakan tersebut dan melalui paruhnya dimasukkan ke 

kerongkongan anaknya. Sarwono (2003) menambahkan bahwa setelah menetas, 

anak membutuhkan susu tembolok induk yang terletak di samping oesophagus 

dan berfungsi apabila ada rangsangan dari hormon prolaktin yang disekresikan 

oleh kelenjar pituitari yang berpusat di otak.  

Panjang siklus reproduksi pada umur penyapihan 42 dan 49 hari tidak 

terdapat perbedaan yang nyata, hal ini disebabkan karena umur 42-49 hari 

merupakan waktu untuk melakukan penyapihan yang sesuai dengan kondisi 

normal yang ada di alam anak sudah mampu untuk mencari makan sendiri dan 

induk tidak lagi menyuapi anaknya seperti ketika sebelum berumur 42 hari 

sehingga mulai saat itu induk mulai meneruskan siklus reproduksinya yaitu 

melakukan perkawinan. Prijono (2000) menyatakan bahwa induk betina dan 

anaknya menghabiskan waktu disarang selama 6-7 minggu dan setelah anak 

keluar dari sarang, induk jantan akan mengasuh anak-anaknya sampai dapat 

terbang dan mencari makanan sendiri. 
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Rata-rata panjang siklus reproduksi induk pada masing-masing perlakuan 

selama penelitian yang paling pendek adalah pada P1 yaitu rata-rata selama 

68±3,3 hari, kemudian naik berturut-turut P2 dengan siklus reproduksi rata-rata 

sepanjang 75,714±6,4 hari, P3 dengan siklus reproduksi rata-rata sepanjang 

81,5±4,6 hari dan siklus reproduksi yang paling panjang adalah pada P4 yaitu 

rata-rata selama 82±8,6 hari. Hal ini menunjukkkan bahwa umur penyapihan yang 

lebih lama akan memperpanjang siklus reproduksi karena masa mengasuh anak 

yang menjadi lebih lama. Umur penyapihan yang semakin lama, maka akan 

semakin lama pula induk dalam merawat anaknya yang akan berpengaruh 

terhadap hormon prolaktin yang menghambat FSH sehingga berpengaruh 

terhadap siklus reproduksi, setelah anak disapih maka hormone prolaktin 

menghilang dan FSH keluar lagi. Tolihere (1993) menyatakan bahwa hormone 

prolaktin mempengaruhi sifat mengeram, dengan peningkatan sekresi hormone 

prolaktin oleh adenophypophysa menyebabkan sifat mengeram dan dapat 

dihentikan dengan penyuntikan estrogen dan androgen.  

Umur penyapihan yang terlalu lama menyebabkan perkawinan sulit 

dilakukan karena di dalam kotak sarang masih terdapat anak-anak. Jika anak 

belum disapih tetapi induk sudah bertelur lagi maka telur  menjadi kotor dan 

pecah karena diinjak-diinjak oleh anak-anaknya, selain itu induk yang sudah 

bertelur dan mengeram menjadi galak dan berusaha menyerang bahkan dapat 

membunuh anaknya sendiri. Pada umur 2 bulan anak harus dipisah karena tubuh 

yang semakin besar akan membuat ruang semakin sempit sehingga kurang baik 

bagi perkembangan induk maupun anak (Anonimous, 2000). 
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4.2 Jumlah Telur 

Rata-rata jumlah telur induk pada masing-masing perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata jumlah telur induk pada masing-masing perlakuan selama 
penelitian 

 
Umur Penyapihan Rata-rata (butir) 

P1 4±0,8 
P2 4,4±0,5 
P3 4,8±0,6 
P4 4,6±0,7 

 
Hasil analisa ragam pada Lampiran 4 dan pada Tabel 3 menunjukkan 

bahwa umur penyapihan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

produksi telur induk pada periode berikutnya. Umur penyapihan bukan 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah telur karena waktu 

penyapihan anak akan berpengaruh terhadap panjang siklus reproduksinya saja. 

Whendrato dan Madyana (1990) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah produksi telur pada lovebird antara lain oleh kondisi 

lingkungan sekitar atau iklim dan cuaca disekitarnya, gangguan kenyamanan dari 

lingkungan sehingga induk terganggu karena saat bertelur induk sangat sensitive 

terhadap gangguan sekitarnya, pakan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

dari induk saat bertelur, dan faktor keturunan dari induk sendiri (faktor genetik).   

Hasil pengamatan terhadap jumlah produksi telur induk dapat diketahui 

bahwa jumlah telur induk yang paling sedikit adalah pada P1 (umur penyapihan 

28 hari) yaitu rata-rata sebanyak 4±0,8 butir, kemudian naik berturut-turut adalah 

P2 (umur penyapihan 35 hari), yaitu rata-rata sebanyak 4,4±0,5 butir, P4 (umur 

penyapihan 49 hari), yaitu rata-rata sebanyak 4,6±0,7 butir dan jumlah telur induk 
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yang paling banyak adalah pada P3 (umur penyapihan 42 hari) yaitu rata-rata 

sebanyak 4,8±0,6 butir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaaan yang 

besar antara masing-masing perlakuan. Lovebird yang bertelur kurang dari 4 butir 

disebabkan oleh faktor keturunan dari induk itu sendiri karena seluruh induk 

lovebird berada dalam lingkungan yang sama dan juga mengkonsumsi pakan yang 

sama. Rasyaf (1991) menyatakan bahwa tinggi rendahnya produksi telur 

dipengaruhi oleh kemampuan ternak menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

faktor genetik. Farner, King and Parker (1971) menambahkan bahwa penampilan 

produksi yang hampir sama dipengaruhi oleh faktor individu antara lain yaitu 

umur induk. Individu yang bertelur lebih dari dua kali akan mengalami 

penyempurnaan anatomi dan fisiologi organ reproduksi sehingga kemampuan 

bertelur meningkat tetapi pada periode tertentu aktivitas reproduksi akan menurun 

karena kemampuan perbaikan sel-sel organ reproduksi yang semakin menurun 

akibat dari keterbatasan regenerasi individu. 

Kondisi kandang khususnya kotak sarang yang baik akan menciptakan 

rasa nyaman bagi induk lovebird untuk berproduksi. Suhu dan kelembaban yang 

sesuai akan memberikan kenyamanan dalam kandang sehingga dapat 

menstimulasi kerja hormon adrenalin dalam mengurangi stress sehingga 

pembentukan telur dapat berjalan dengan normal. Soepandi (1981) menyatakan 

bahwa bahwa kotak sarang yang nyaman mutlak diperlukan sehingga induk dapat 

berproduksi secara optimal. Widodo dan Hakim (1981) menambahkan bahwa 

pengaruh lingkungan terhadap produksi telur sangat komplek karena dipengaruhi 

oleh pakan dan keadaan fisik lingkungan (temperatur, kelembaban dan ventilasi).  
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Pakan yang diberikan harus mempunyai kualitas yang baik dan tidak 

terbatas sehingga dapat mendukung produktivitas dari induk lovebird tersebut dan 

dapat mengurangi persaingan pakan antar anak lovebird. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nescheim (1979) bahwa keseimbangan vitamin dan protein dalam pakan 

diperlukan dalam fase reproduksi untuk pembentukan telur, kesehatan zigot, 

fertilitas, daya tetas, dan produksi telur. 

 
4.3. Mortalitas 

Mortalitas dihitung dari jumlah anak yang mati dibagi dengan jumlah telur 

yang menetas dikalikan 100 persen. Jumlah telur yang menetas berkisar 3-6 butir. 

Hasil pengamatan dan perhitungan mortalitas anak pada masing-masing perlakuan 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Mortalitas anak masing-masing perlakuan selama penelitian 
 

Umur Penyapihan Mortalitas (%) 
P1 16,67 
P2 13,09 
P3 11,67 
P4 16,67 

 
Hasil analisa ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa umur 

penyapihan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas anak pada 

umur 28-49 hari. Hasil perhitungan mortalitas pada Lampiran 5 dan Tabel 4 dapat 

dilihat bahwa mortalitas tertinggi adalah P1 (penyapihan umur 28 hari) yaitu 

sebesar 15,38%, kemudian menurun berturut turut adalah P4 (penyapihan umur 49 

hari) yaitu sebesar 15%, P3 (penyapihan umur 42 hari) yaitu sebesar 12,19%, dan 

mortalitas terendah pada P2 (penyapihan umur 35 hari) yaitu sebesar 12%. Hasil 

ini menunjukkan bahwa umur penyapihan tidak banyak mempengaruhi mortalitas 
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karena mortalitas dipengaruhi oleh penyakit, suhu kandang yang terlalu panas atau 

terlalu dingin, pakan yang kurang, kandang yang terlalu padat dan kemampuan 

induk dalam merawat anak yang rendah. Rasyaf (1991) menyatakan bahwa 

kematian pada ternak disebabkan oleh banyak hal, antara lain: penyakit, 

kedinginan atau kepanasan, kurangnya pakan, dan kandang yang terlalu padat. 

Prijono (2002) menambahkan bahwa kematian anak dapat disebabkan oleh 

ketidakmampuan induk dalam merawat anaknya, tetapi hal ini dapat diatasi 

dengan melakukan fostering (menitipkan anak lovebird pada induk lain yang 

mempunyai anak dengan umur yang sama). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Umur penyapihan tidak meningkatkan produksi telur induk dan tidak 

menurunkan mortalitas anak, tetapi dapat memperpendek panjang siklus 

reproduksi induk. 

2. Untuk memperoleh siklus reproduksi yang pendek maka umur penyapihan 

yang paling baik adalah umur 28 hari. 

 
5.2 Saran 

Dalam pemeliharaan lovebird, untuk mendapatkan siklus reproduksi yang 

pendek maka disarankan untuk melakukan penyapihan pada umur 28 hari.  
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Lampiran 1. Data Waktu Penyapihan, Jumlah Telur dan Panjang Siklus Reproduksi 
 
1. Data Penyapihan Umur 28 Hari 
 

Tanggal Awal Jumlah Telur Tanggal Awal Tanggal Tanggal Awal Jumlah Telur Panjang Siklus No

Bertelur Ke l (butir) Menetas Penyapihan Bertelur Ke Il (butir) (hari) 

1B 15/11/2005 4 7/12/2005 4/1/2006 21/1/2006 3 67 

26B 28/8/2005 7 19/9/2005 17/10/2005 2/12/2005 3 65 

13C 21/9/2005 5 14/10/2005 11/11/2005 24/11/2005 5 64 

37C 29/8/2005 5 24/9/2005 23/10/2005 6/11/2005 4 69 

41C 15/11/2005 4 1/12/2005 29/12/2005 15/1/2006 4 70 

55D 28/9/2005 5 24/9/2005 21/11/2005 11/12/2005 4 74 

63D 22/8/2005 5 12/9/2005 10/10/2005 28/10/2005 5 67 

        
 
 

2. Data Penyapihan Umur 35 Hari 
 

Tanggal Awal Jumlah Telur Tanggal Awal Tanggal Tanggal Awal Jumlah Telur Panjang Siklus No

Bertelur Ke l (butir) Menetas Penyapihan Bertelur Ke Il (butir) (hari) 

1B 24/8/2005 4 17/9/2005 22/10/2005 15/11/2005 4 73 

23B 7/11/2005 5 29/11/2005 2/1/2006 15/1/2006 5 69 

33B 19/8/2005 4 10/9/2005 15/10/2005 4/11/2005 4 77 

51B 27/8/2005 5 19/9/2005 24/10/2005 10/11/2005 4 75 

27C 19/8/2005 5 12/9/2005 17/10/2005 30/10/2005 5 72 

34D 1/10/2005 5 24/10/2005 28/11/2005 29/12/2005 5 89 

69D 16/9/2005 5 10/10/2005 14/11/2005 2/12/2005 4 75 

        
 

 
3. Data Penyapihan Umur 42 Hari 
 

Tanggal Awal Jumlah Telur Tanggal Awal Tanggal Tanggal Awal Jumlah Telur Panjang Siklus 
No

Bertelur Ke l (butir) Menetas Penyapihan Bertelur Ke Il (butir) (hari) 

43B 27/10/2005 5 2/11/2005 1/1/2006 23/1/2006 6 88 

45B 2/9/2005 5 26/9/2005 7/11/2005 18/11/2005 5 77 

58B 8/11/2005 5 2/12/2005 13/1/2006 6/2/2006 5 90 

59B 7/11/2005 6 30/11/2005 11/1/2006 26/1/2006 5 80 

1C 30/10/2005 6 23/11/2005 4/1/2006 17/1/2006 5 78 

2C 12/8/2005 4 2/9/2005 14/10/2005 28/10/2005 5 77 

25C 27/11/2005 5 22/12/2005 2/2/2006 21/2/2006 4 85 

37C 6/11/2005 4 30/11/2005 11/1/2005 26/1/2005 5 81 

15D 12/9/2005 3 6/10/2005 17/11/2005 30/11/2005 4 78 

69D 2/12/2006 4 24/12/2005 4/2/2006 21/2/2006 4 81 
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4. Data Penyapihan Umur 49 Hari 
 

No
Tanggal Awal 

Bertelur Ke l 

Jumlah Telur 

(butir) 

Tanggal Awal 

Menetas 

Tanggal 

Penyapihan 

Tanggal Awal 

Bertelur Ke Il 

Jumlah Telur  

(butir) 

Panjang Siklus 

(hari) 

2B 9/8/2005 7 31/8/2005 19/10/2005 2/11/2005 5 72 

5B 13/11/2005 7 5/12/2005 23/1/2006 1/2/2006 5 80 

11B 4/11/2005 5 28/11/2005 16/1/2006 26/1/2006 6 84 

37B 7/9/2005 4 30/9/2005 18/11/2005 6/12/2005 4 90 

38B 2/11/2005 4 24/11/2005 12/1/2006 1/2/2006 4 91 

15C 26/10/2005 4 18/11/2005 6/1/2006 22/1/2006 5 88 

35C 18/9/2005 5 9/10/2005 27/11/2005 18/12/2005 4 91 

21D 30/10/2005 4 23/11/2005 11/1/2006 4/2/2006 4 73 

22D 19/10/2005 5 11/11/2005 30/12/2005 17/1/2006 5 90 

70D 31/8/2005 5 21/9/2005 9/11/2005 8/11/2005 4 69 
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Lampiran 2. Perhitungan Pengaruh Umur Penyapihan Anak Terhadap Panjang 
Siklus Reproduksi Induk dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

 
Umur 

Penyapihan  Ulangan 

(Hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jumlah Rata-rata 

28 67 65 64 69 70 74 67    476 68,0±3,4 
35 73 69 77 75 72 89 75    530 75,7±6,4 
42 88 77 90 80 78 77 85 81 78 81 815 81,5±4,6 
49 72 80 84 90 91 88 90 73 90 69 827 82,7±8,6 

                      2648 76,98±6,72 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
UR

Yij
U

j

R

i

×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

11  

   = ( ) 26,206388
34

2649 2

= 5 

Jumlah Kuadrat Total (JK total) = ∑∑  
= =

−
R

i

U

j
FKYij

1 1

2

      = ( )−+++ 222 69....6567 206388,265 

      = 208663 - 206388,265 

      = 2274,735 

Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JK perlakuan) = FK
U

Yij
R

i

U

j
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑
= =1

2

1  

         = FK−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++

10
828

10
815

7
530

7
476 2222

 

             = 207477,471 - 206388,265 

                                          = 1089,207 

Jumlah Kuadrat Galat (JK galat)  = nJKperlakuaJKtotal −  

        = 2274,735 - 1089,207 

        = 1185,518 

KT perlakuan = 069,363
3

1089,207
==

ndbperlakua
nJKperlakua  

KT galat         = 518,39
30

1185,528
==

dbgalat
JKgalat  
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F Hitung        = 187,9
518,39
067,363

==
KTgalat

nKTperlakua  

KK  = %100x
ratarata

KTG
−

   

  = %100
978,76
518,39

x  

 = 8,166% 

Tabel Analisa Ragam 
 

F tabelSK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01
Perlakuan 3 1089,207 363,069 9,19** 2,92 4,51 

Galat 30 1185,528 39,518   
Total 33 2274,735   

Keterangan: ** = sangat nyata Fhitung > F 1%  

Kesimpulan :  

Fhitung (9,19) > F 1% (4,51) maka dapat disimpulkan bahwa umur penyapihan 

berpengaruh sangat nyata terhadap panjang siklus reproduksi induk (Ho ditolak dan H1 

diterima) 

Dari hasil perhitungan didapatkan Koefisien Keragaman sebesar 8,166% yang 

berarti termasuk KK sedang (5-10% pada kondisi homogen) maka uji lanjutan yang 

dipakai adalah uji BNT (Beda Nyata Terkecil).  
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Lampiran 3. Pengujian Pengaruh Penyapihan Anak Terhadap Panjang Siklus 
IndukReproduksi dengan Uji Lanjutan Beda Nyata Terkecil 

 

BNT α = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

rrr
KTGt 11

1
α  

 
1. Jumlah r = 7 dan r = 7 

BNT 0,01 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

7
1

7
1KTGtα     

    = 2,750 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

7
1

7
152,39  

    = 9,24 
 
2. Jumlah r =7 dan r = 10 

BNT 0,01 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

10
1

7
1KTGtα     

    = 2,750 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

10
1

7
152,39  

    = 8,52 
 
3. Jumlah r = 10 dan r =10 

BNT 0,01 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

10
1

10
1KTGtα     

    = 2,750 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

10
1

10
152,39  

    = 7,73 
 
 
Tabel Hasil Uji BNT pengaruh umur penyapihan menurut RAL 
 

Umur Penyapihan 
( Hari) 

Rataan Panjang Siklus 
(Hari) Notasi 1% 

P1 68 A 
P2 75,71 AB 
P3 81,5 BC 
P4 82 BC 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak sangat 
nyata (1%) 
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Hasil Uji BNT menunjukkan :  

Pada taraf uji 1 % menunjukkan bahwa pengaruh penyapihan anak terhadap 

panjang siklus reproduksi induk pada umur penyapihan 28 hari tidak berbeda dengan pada 

umur penyapihan 35 hari, tetapi berbeda sangat nyata dengan panyapihan pada umur 42 

dan 49 hari; sedangkan pada umur penyapihan 42 tidak berbeda dengan penyapihan pada 

umur 35 dan 49 hari. 
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Lampiran 4. Perhitungan Pengaruh Umur Penyapihan Anak Terhadap Jumlah telur 

Induk dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
 

Umur 
Penyapihan  Ulangan 

(Hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jumlah Rata-rata 

28 3 3 5 4 4 4 5    28 4,0±0,8 
35 4 5 4 4 5 5 4    31 4,4±0,5 
42 6 5 5 5 5 5 4 5 4 4 48 4.8±0,6 
49 5 5 6 4 4 5 4 4 5 4 46 4.6±0,7 

            153 4.4±0,3 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
UR

Yij
U

j

R

i

×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2

11  

   = ( ) 5,688
34

153 2

=  

Jumlah Kuadrat Total (JK total) = ∑∑  
= =

−
R

i

U

j
FKYij

1 1

2

      = ( )−+++ 222 4....33 688,5 

      =705 – 688,5 

      = 16,5 

Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JK perlakuan) = FK
U

Yij
R

i

U

j
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑
= =1

2

1  

  = 5,688
10
46

10
48

7
31

7
28 2222

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++  

  = 691,286 – 688,5 

  =2,786 

Jumlah Kuadrat Galat (JK galat)  = nJKperlakuaJKtotal −  

     = 16,5 – 2,786 

     = 13,714 

KT perlakuan = 929,0
3

2,786
==

ndbperlakua
nJKperlakua  
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KT galat         = 457,0
30

13,714
==

dbgalat
JKgalat  

F Hitung        = 033,2
457,0
929,0

==
KTgalat

nKTperlakua  

Tabel Analisa ragam 
 

F tabelSK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01
Perlakuan 3 2,786 0,929 2,033 2,92 4,51 

Galat 30 13,714 0,457    
Total 33 16,5    

Kesimpulan :  

Fhitung (2,033) < F 5% (2,92) maka dapat disimpulkan bahwa umur penyapihan tidak 

berpengaruh terhadap jumlah telur induk ( Ho diterima dan H1 ditolak). 
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Lampiran 5. Data Mortalitas 

1. Data Mortalitas Umur 28 Hari 

No Menetas Mati Mortalitas (%) 

 1 3 1 33,33 

2 3 1 33,33 

3 4 1 25 

4 4 - 0 

5 3 - 0 

6 4 1 25 

7 5 - 0 

Jumlah 26 4  

                      Jumlah anak yang mati 
Mortalitas =  x 100% 
          Jumlah anak mula-mula 

                 = 
26
4 x100% = 15,38%  

     
2. Data Mortalitas Umur 35 Hari  

No Menetas Mati Mortalitas (%) 

1 3 1 33,33 

2 4 1 25 

3 3 - 0 

4 3 - 0 

5 3 1 33,33 

6 5 - 0 

7 4 - 0 

Jumlah 25 3  

Mortalitas  = 
25
3 x100% = 12%  
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3. Data Mortalitas Umur 42 Hari 

No Menetas Mati Mortalitas (%) 

1 5 - 0 

2 4 1 25 

3 4 1 25 

4 3 - 0 

5 6 1 16,66 

6 4 1 25 

7 5 - 0 

8 3 - 0 

9 4 1 25 

10 3 - 0 

Jumlah 41 5  

Mortalitas  = 
41
4 x100% = 12,19%  

 
4. Data Mortalitas Umur 49 Hari 

No Menetas Mati Mortalitas (%) 

1 2 - 0 

2 3 - 0 

3 3 1 33,33 

4 3 1 33,33 

5 3 - 0 

6 4 - 0 

7 5 - 0 

8 3 1 33,33 

9 4 - 0 

10 3 2 66,66 

Jumlah 33 5  

Mortalitas  = 
33
5 x100% = 15%  
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Lampiran 6. Perhitungan Pengaruh Umur Penyapihan Anak Terhadap Mortalitas 
Anak dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

 
Umur Ulangan 

Penyapihan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jumlah Rata-rata 

P1 33,3 33,3 25 0 0 25 0 - - - 116,6 16,67 
P2 33,3 25 0 0 33,3 0 0 - - - 91,6 13,09 
P3 0 25 25 0 16,7 25 0 0 0 25 116,6 11,67 
P4 0 0 33,3 33,3 0 0 0 33,3 0 66,7 166,6 16,67 

            491,4 14,52 
 

Faktor Koreksi (FK)  = 
UR

Yij
U

j

R

i

×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑∑
==

2
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   = ( ) 825,7108
34

4,491 2

=  

Jumlah Kuadrat Total (JK total) = ∑∑  
= =

−
R

i

U

j
FKYij

1 1

2

      = ( )−+++ 222 7,66....3,333,33 7108,825 

      = 16719,111-7108,825 

      = 9610,286 

Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JK perlakuan) = FK
U

Yij
R

i

U

j
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑ ∑
= =1

2

1  

  = 825,7108
10

6,166
10

7,116
7
7,91

7
7,116 2222

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++  

  = 7260,686-7108,825 

  = 151,861 

Jumlah Kuadrat Galat (JK galat)  = nJKperlakuaJKtotal −  

     = 9160,286-151,861 

     = 9458,425 

KT perlakuan = 62,50
3

151,861
==

ndbperlakua
nJKperlakua  

KT galat         = 28,215
30

9458,425
==

dbgalat
JKgalat  
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F Hitung        = 235,0
28,215

62,50
==

KTgalat
nKTperlakua  

 
Tabel Analisa ragam 
 

F tabelSK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01
Perlakuan 3 151,861 50,62 0,235 2,92 4,51 

Galat 30 9458,425 215,28    
Total 33 9610,286    

Kesimpulan :  

Fhitung (0,235) < F 5% (2,92) maka dapat disimpulkan bahwa umur penyapihan tidak 

berpengaruh terhadap mortalitas anak ( Ho diterima dan H1 ditolak). 
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Lampiran 7. Gambar 

 

Gambar 1. Induk Lovebird 

 

 

Gambar 2. Telur Lovebird 
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Gambar 3. Anak Lovebird 
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