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ABSTRACT

EFFECT OF THE NUMBER OF EGG ON EGG WEIGHT,
HATCHING WEIGHT, WEANING WEIGHT AND GROWTH RATE OF

CANARY BIRD.

This research was conducted at farm of bird canary at Mr. Sudarto's home
at Jl. Karya Timur IV/ 56 D Blimbing - Malang.

The purpose of this research was to study the effect of the number of egg
produced on egg weight, hatching weight, weaning weight and growth rate of
canary bird.

 The material was local type canary, which produced 1, 2, 3 and 4 egg with
6 pairs each. The research was experimently method Completly Randomined
Design (CRD). The treatments arranged consist of 1 egg (P1), 2 eggs (P2), 3 eggs
(P3), 4 eggs (P4). The treatments replicated 6 times. If there was a significant
effect will continued with Duncant Range Test.

The result of research indicated that there was no significant effect of the
number of egg on egg weight and hatching weight, but had significant effect
(P<0,05) on weaning weight and highly significan (P<0,01) on growth rate.
Highest significant weaning weigh of P1, P2, P3, P4 were 21,22 ± 1,95 g ; 20,15 ±
1,50 g ; 19,77 ± 1,43 g  and 18,31 ±0,77 g respectively and Growth rate of P1, P2,
P3, P4 were 44,16 ± 0,63 % ; 43,41 ± 0,65 % ; 43,18 ± 0,82 % and 42,40 ± 0,42
% respectively.

Conclusion of this research showes did not decreased the egg weight and
hatching but decreased the weaning weight and growth rate. Suggestion that the
farmers to keep the pairs of canary with 3 egg.

Keyword : Number of Egg, Egg Weight, Hatching Weight, Weaning Weight,
Growth Rate
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RINGKASAN

PENGARUH JUMLAH TELUR TERHADAP BOBOT TELUR, BOBOT
TETAS, BOBOT SAPIH DAN LAJU PERTUMBUHAN PADA BURUNG

KENARI

Penelitian ini dilaksanan di pembudidayaan burung Kenari rumah bapak
Sudarto yang berada di jalan karya timur IV/ 56 D Blimbing-Malang pada tanggal
17 Februari 2009 sampai 17 Mei 2009.
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah telur
terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot sapih dan laju pertumbuhan pada burung
Kenari.
 Materi yang digunakan adalah burung Kenari jenis lokal yang mempunyai
jumlah telur 1, 2, 3 dan 4 butir per periode bertelur, masing-masing 6 ekor.
Metode penelitian menggunakan metode percobaan dengan rancangan acak
lengkap (RAL). Perlakuan terdiri dari  P1 = Burung Kenari yang bertelur 1 butir ;
P2 = Burung Kenari yang bertelur 2 butir ; P3 = Burung Kenari yang bertelur 3
butir ;P4 = Burung Kenari yang bertelur 4 butir. Setiap perlakuan diulang
sebanyak 6 kali. Apabila ada pengaruh antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan
uji jarak berganda Duncan.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah telur tidak mempengaruhi
bobot telur dan bobot tetas burung Kenari, tetapi jumlah telur memberikan
pengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot sapih dan memberikan pengaruh sangat
nyata (P<0,01) terhadap laju pertumbuhan. Bobot sapih (g/ekor) paling tinggi
ditunjukkan pada perlakuan P1 (21,22 ± 1,95) dan terendah perlakuan P4 (18,31 ±
0,77). Bobot sapih anak yang berjumlah 1 ekor memberikan pengaruh yang
berbeda sangat nyata terhadap bobot sapih anak yang berjumlah 4 ekor, meskipun
tidak berbeda nyata terhadap bobot sapih anak yang berjumlah 2 dan 3 ekor. Laju
pertumbuhan (%) paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan P1 (44,16 ± 0,63) dan
terendah perlakuan P4 (42,40 ± 0,42). Laju pertumbuhan anak yang berjumlah 1
ekor memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap laju pertumbuhan
anak yang berjumlah 4 ekor, meskipun tidak berbeda nyata terhadap laju
pertumbuhan anak yang berjumlah 2 dan 3 ekor.
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak
jumlah telur yang dihasilkan, tidak menurunkan bobot telur dan bobot tetasnya.
Induk yang paling baik adalah yang mempunyai 3 anak karena menghasilkan
bobot sapih dan laju pertumbuhan yang tidak berbeda nyata terhadap induk yang
memiliki 1 anak dan jumlah anak yang dihasilkan lebih banyak dari pada induk
yang memiliki 1 anak. Induk yang memiliki 4 anak bobot sapih dan laju
pertumbuhannya paling rendah.
 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebaiknya dalam
pembudidayaan burung kenari memilih induk yang memiliki jumlah telur 3 butir.
Jika tetap memelihara yang mempunyai jumlah telur banyak sebaiknya di
perhatikan pola pengasuhan induk agar anak yang dihasilkan mempunyai bobot
sapih yang tinggi.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

 Burung merupakan salah satu hewan yang digunakan sebagai tempat

penyaluran hobi atau hiburan. Pemeliharaan burung berkicau, burung hias

maupun burung-burung yang dipelihara untuk tujuan tertentu mempunyai peluang

usaha yang besar dan dapat mendatangkan uang.

 Hasil survey yang dikemukakan oleh Amama dan Triwiduri (2007)

mengatakan bahwa Perhimpunan Burung Indonesia (PBI) telah bekerja sama

dengan The Nielsen, menunjukkan adanya peningkatan total jumlah burung

kicauan lokal hasil tangkapan dari alam yang dipelihara, dari 738.518 ekor pada

tahun 1999, menjadi 878.077 ekor pada tahun 2006. Berdasarkan data tersebut

dapat kita tarik kesimpulan bahwa penggemar burung ternyata semakin banyak.

Jenis burung yang akhir-akhir ini banyak digemari adalah burung Kenari. Burung

ini mempunyai suara maupun warna yang indah, sehingga menarik para

penggemar burung. Harga burung Kenari bervariasi, ada yang murah hingga yang

mahal. Burung Kenari yang murah tidak mengecewakan penggemarnya sehingga

burung Kenari laku dipasaran.

 Jumlah telur burung Kenari rata-rata adalah 2 – 4 butir telur, yang masing-

masing memiliki bobot telur 2,4 g (Anonymous, 2007). Sutedjo (2008) juga

menyatakan jumlah telur yang dihasilkan sampai 5 butir. Olszewski (1996)

menambahkan bahkan terkadang ada yang bertelur 6 – 7 butir tetapi jarang terjadi.
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Jumlah telur yang beragam dapat menghasilkan bobot telur yang berbeda-

beda. Bobot telur yang berbeda-beda dapat menghasilkan bobot tetas yang

bervariasi, tergantung bobot telurnya karena bobot tetas dipengaruhi oleh bobot

telur (North, 1978). Bobot tetas yang dihasilkan sekitar 70% dari bobot telurnya

(Sudaryani dan Santosa, 2004). Banyak sedikitnya jumlah anak burung Kenari

yang diasuh oleh induk,  dapat menyebabkan perbedaan pada konsumsi pakan.

Jumlah anak asuh yang berbeda, mengakibatkan kemampuan induk Kenari dalam

mengasuh anaknya juga akan berbeda sehingga menghasilkan bibit-bibit Kenari

yang berbeda pula.

Jumlah telur yang berbeda memungkinkan keseragaman Kenari dalam

proses pertumbuhan dan perkembangannya menjadi berbeda-beda.

Pembudidayaan burung kanari dibutuhkan bibit kenari yang memiliki pertumbuh

cepat dan mencapai bobot saat disapih ideal  agar dapat tumbuh secara optimal

sehingga didapatkan bibit yang sehat.  Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut tentang pengaruh jumlah telur terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot

sapih dan laju pertumbuhan burung Kenari.

1.2. Rumusan Masalah

 Adanya perbedaan jumlah telur yang dihasilkan menyebabkan pentingnya

bobot telur, bobot tetas, bobot sapih dan laju pertumbuhan untuk diketahui dalam

usaha pemeliharaan burung kenari. Oleh karena itu perlu dipelajari apakah ada

perbedaan pengaruh jumlah telur terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot sapih

dan laju pertumbuhan pada burung Kenari yang bertelur 1 sampai 4 butir.
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1.3. Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah telur

terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot sapih dan laju pertumbuhan pada burung

Kenari.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembudidayaan burung

Kenari, sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam usaha peningkatan

efisiensi produksi khususnya mengenai pengaruh jumlah telur yang dihasilkan

terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot sapih dan laju petumbuhan.

1.5. Kerangka Pikir

 Burung Kenari dalam satu kali bertelur umumnya berjumlah 4 hingga 5

butir. Namun, burung Kenari juga sering hanya menghasilkan 2 atau 3 butir dalam

satu kali periode bertelur (Sridadi, 2001). Olszewski (1996) menyatakan bahwa

biasanya banyaknya telur rata-rata adalah 4 butir, walaupun terkadang ada yang

sampai 6 – 7 butir tetapi itu jarang terjadi. Persentase telur yang menetas adalah

30 – 50 % dari jumlah telur yang di keluarkan, hal tersebut bergantung kepada

kondisi induk dan genetiknya.

Jumlah telur yang dihasilkan bobotnya berbeda-beda. Bobot telur yang

berbeda dapat menghasilkan bobot tetas yang berbeda pula karena bobot telur

dapat mempengaruhi bobot tetas. North (1978) mengatakan bahwa bobot telur

dapat mempengaruhi bobot tetas, semakin berat bobot telur maka semakin besar

bobot tetasnya, begitu juga sebaliknya.
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Perbedaan jumlah anak yang diasuh akan berpengaruh pada bobot saat

penyapihan. Induk tidak akan mampu merawat anaknya dengan baik jika jumlah

anak yang diasuh banyak dan kemampuan induk untuk menyimpan pakan dalam

tembolok terbatas. Menurut Farner dan James (1972) bahwa induk yang pandai

meloloh dan frekuensi lolohannya semakin banyak maka akan memberikan bobot

badan anak yang tinggi pula.

Perbedaan bobot tetas dan bobot sapih ini juga akan mempengaruhi laju

pertumbuhan karena untuk mengetahui laju pertumbuhan penghitungannya sangat

tergantung dari bobot tetas dan bobot sapihnya. Jika bobot tetas dan bobot

sapihnya rendah jelas akan membuat persentase laju pertumbuhannya juga rendah.

Soeharsono (1976) mengatakan bahwa pertambahan berat badan dijadikan

indikator utama dalam pengukuran pertumbuhan sebagai landasan ukuran

kecepatan relatif dalam pertambahan berat persatuan waktu, atau ukuran mutlak

setelah mencapai jangka waktu tertentu.

1.6. Hipotesis

 Jumlah telur yang berbeda pada burung Kenari akan menunjukkan

perbedaan pengaruh terhadap bobot telur, bobot tetas, bobot sapih dan laju

pertumbuhan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Burung Kenari

Burung Kenari dengan nama spesies Serinus Canaria, pertama kali

ditemukan oleh pelaut Perancis Jean de Berthan Cout di Kepulauan Canary pada

abad ke-15. Terkesan karena keindahan bulu dan kemerduan suaranya.

Keanekaragaman burung Kenari yang sekarang merupakan perkembangan

keturunan Kenari liar yang bernama latin Serinus Canarius. Banyaknya jenis ini

merupakan kondisi alam atau juga karena kawin silang yang terjadi sejak lima

abad yang lalu (Anonymous, 2008).

 Negara Belanda yang kini lebih dikenal sebagai negara pengekspor Kenari

Indonesia, semula mendatangkan Kenari dari Inggris, Jerman dan Belgia.

Kemudian Kenari tersebut dikawinkan dengan Kenari liar dan menghasilkan

beberapa jenis seperti norwich, scoth fancy, bolder fancy, london fancy, dan

sebagainya. Klasifikasi ilmiah dari burung Kenari adalah (Anonymous 2008):

Kerajaan  : Animalia

Filum   : Chordata

Kelas   : Aves

Ordo  : Passeriformes

Famili  : Fringillidae

Genus  : Serinus

Spesies : S. canaria

Nama binomial : Serinus canaria
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Beragam jenis dan nama Kenari di dunia, tetapi untuk di Indonesia kita

mengikuti panduan jenis dan bangsa Kenari dari negara Inggris misalnya

Norwich, Yorkshire, Gloster dan Border. Bangsa Norwich memiliki tubuh yang

lebih bongsor dari pada yang lain, sedangkan Yorkshire tubuhnya lebih ramping

dan tinggi, bangsa Gloster adalah yang terkecil sedangkan Border adalah bangsa

burung Kenari yang memiliki tubuh yang bisa dibilang pertengahan dari bangsa-

bangsa yang telah disebutkan diatas (Olszewski, 1996).

 Sejak tahun lima puluhan burung Kenari mulai diternak di Indonesia.

Peternak Kenari makin berkembang sekitar tahun 60-an. Peternak-peternak

tersebut tersebar di berbagai daerah di pulau Jawa, yaitu Semarang, Yogyakarta,

Bandung, Jakarta, Malang, dan Surabaya. Perkembangan Kenari di Indonesia juga

mampu memunculkan aneka Kenari jenis baru dengan berbagai bentuk dan warna

bulu. Kenari hasil ternakan di Indonesia juga sempat di ekspor dan dikenal dengan

canary java (Sutedjo, 2008).

 Biji-bijian adalah makanan pokok burung Kenari, dan pada umumnya biji-

bijian yang masih berkulit lebih disukai. Kebiasaan mengupas kulit dengan

paruhnya tidak bisa dihilangkan. Akibatnya bila diberi biji-bijian yang sudah

dikupas sekalipun, masih dipecah dengan paruhnya. Bahkan saat diberi makanan

bentuk lain jika tidak terbiasa sejak kecil, tidak akan dimakan. Berikut ini adalah

jenis biji-bijian yang disukai Kenari diantaranya (Sutedjo, 2008):

a. Canary seed: berbentuk menyerupai biji padi, hanya saja kulitnya lebih halus

dan berwarna coklat mengkilat.

b. Millet: bentuk biji ini kecil, bulat dan bagian ujungnya runcing. Warna bijinya

ada yang putih dan ada pula yang kemerah-merahan.
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c. Jewawut: bentuknya bulat, tidak mengkilat, dan berukuran lebih kecil

dibandingkan millet. Turut (2008) menambahkan pemberian juwawut bila

terlalu banyak dan berlebihan kurang baik karena membuat burung cepat

gemuk sehingga malas bergerak dan kurang rajin berkicau.

d. Biji lobak: berbentuk bulat dan ada yang agak lonjong berwarna coklat. Biji

lobak ini sangat baik untuk menetralisir biji-bijian lain agar kondisi Kenari

tidak terlalu panas.

e. Biji sawi: biji sawi sebagai makanan pokok pelengkap. Biji yang berbentuk

bulat kecil, mengkilat, dan berwarna hitam ini sangat disukai Kenari.

Pemberian air minum juga merupakan faktor yang penting dalam

pemeliharaan burung Kenari. Air merupakan zat yang mutlak diperlukan oleh

burung setiap hari. Air mendukung stabilitas zat cair dalam tubuh burung,

membantu pencernaan, dan untuk mandi. Air yang diberikan pada burung

hendaknya bersih dan tidak mengandung zat-zat yang mematikan (Whendrato,

1990).

Peternak pada umumnya memberikan makanan dalam jumlah banyak

untuk kebutuhan beberapa hari. Cara ini kurang efektif karena burung akan makan

terus menerus sehingga dikhawatirkan Kenari akan mengalami kegemukan. Selain

itu, jumlah makanan yang tercecer, terbuang, dan tersisa juga banyak karena

Kenari akan memilih makanan yang disediakan. Cara yang efektif dalam

pemberian makanan adalah dengan memberikan jumlah makanan yang cukup

untuk satu hari. Jenis makanan yang habis dimakan hari ini belum tentu akan

dimakan pada esok harinya sehingga menimbulkan sisa ransum (Soeseno, 2007).
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 Standart ukuran sangkar dari Kenari adalah panjang 36,5 cm, lebar 20,5

cm, dan tinggi 20 cm. Bahan untuk membuat sangkar tersebut lebih baik besi, dan

tidak terbuat dari bambu atau kayu, karena akan sulit untuk sanitasi kandang.

Konstruksi kandang Kenari tidak menjulang ke atas, tetapi melebar ke samping.

Tujuannya agar bisa melatih Kenari untuk terbang ke arah horisontal dari sangkar

(Olszewski, 1996). Sutedjo (2008) mengatakan bahwa ukuran kandang harus

ideal, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Setiap kotak berukuran lebar 35 –

45 cm, panjang 45 – 60 cm dan tinggi 40 – 45 cm.

 Perlengkapan yang diperlukan seperti sarang peneluran, tempat minum,

tempat pakan, tempat gantung tulang sotong, gantung kawat untuk pakanan hijau-

hijaun, dan tempat bertengger dapat diisi ke dalam sangkar tersebut. Penempatan

perlengkapan tersebut dapat diatur menurut selera dengan catatan penempatannya

tidak menggangu ruang gerak dan kenyamanan Kenari (Soeseno, 2007).

2.2. Produksi Telur

 Secara  genetis setiap unggas mempunyai batas kemampuan maksimal

dalam berproduksi, walaupun dalam kondisi lingkungan yang baik dan sesuai

dengan kemampuan genetiknya. Jumlah telur, warna telur, dan pengeraman sangat

beragam pada setiap individu. Keragaman ini merupakan akibat aktifitas fisiologis

dari masing-masing individu, akan tetapi pada beberapa kejadian hal ini sulit

dijelaskan dan hanya masalah ekologi yang bisa menjelaskan. Genetik merupakan

hal yang memungkinkan dalam penentuan kualitas dan kuantitas hormon dalam

darah karena terdapat variasi hormon yang sangat ekstrem dalam darah pada

setiap individu (Opel, 1978)
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Sridadi (2001) menambahkan bahwa proses pembuahan telur Kenari

berlangsung sesaat setelah Kenari jantan berhasil mengawini Kenari betina. Tetapi

banyak dijumpai telur Kenari yang tidak dapat menetas, walaupun telah terjadi

proses perkawinan. Faktor yang mempengaruhi daya tetas telur Kenari antara lain:

1. Kualitas induk Kenari (jantan dan betina) yang kurang baik

2. Induk Kenari kegemukan

3. Menu makanan yang kurang baik

 Bobot telur merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena

secara langsung bobot telur dapat mempengaruhi bobot tetas, semakin berat bobot

telur maka semakin tinggi pula bobot tetasnya (North, 1978). Nuryati, dkk (1998)

mengatakan bahwa pada unggas induk yang badannya besar akan menghasilkan

telur yang besar dan telur yang besar akan menghasilkan anak yang besar pula.

 Burung Kenari dalam satu kali bertelur umumnya berjumlah 4 hingga 5

butir. Namun, burung Kenari juga sering hanya menghasilkan 2 atau 3 butir dalam

satu kali periode bertelur (Sridadi, 2001). Sutedjo (2008) juga menyatakan bahwa

biasanya dari perkawinan burung Kenari menghasilkan 2 – 5 butir telur. Setelah

terjadi perkawinan, Kenari jantan kemudian dipisah untuk dikawinkan kembali

dengan induk betina yang lain. Biasanya Kenari yang baru pertama kali

dikawinkan hanya akan menghasilkan 2 – 3 telur, tetapi pada masa kawin

berikutnya bisa lebih banyak lagi. Burung Kenari dapat menghasilkan 5 – 6 butir

sekali musim kawin. Saat bertelur biasanya pagi hari antara pukul 08.00 – 10.00.

Pada masa bertelur, Kenari akan bertelur setiap hari, tanpa ada selang waktu dan

baru berhenti setelah akan mengeram telur-telurnya (Turut, 2008).
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Olszewski (1996) menyatakan bahwa biasanya banyaknya telur rata-rata

adalah 4 butir, walaupun terkadang ada yang sampai 6 – 7  butir tetapi itu jarang

terjadi. Persentase telur yang menetas adalah 30 – 50% dari jumlah telur yang

dikeluarkan, hal tersebut bergantung kepada kondisi induk dan genetiknya. Faktor

penting lain yang sangat mempengaruhi persentase tetas adalah nutrisi yang

diberikan oleh peternak dan kesehatan induk selama hidupnya. Telur yang gagal

menetas kebanyakan disebabkan karena kurangnya pasokan kalsium.

 Keseragaman bobot telur perlu diperhatikan, karena bobot telur yang

seragam akan menghasilkan anak dengan bobot tetas yang seragam. Bobot telur

akan mempengaruhi bobot tetas, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah

kandungan putih telur dan kuning telur. Semakin besar bobot telur, maka

kandungan putih telur dan kuning telur juga semakin besar, dimana putih telur dan

kuning telur tersebut merupakan sumber makanan bagi embrio dalam telur,

sedangkan pada satu butir telur rata – rata mengandung 60% putih telur, 30%

kuning telur dan 10% kerabang (Rasyaf , 1992).

 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah telur pada burung Kenari antara

lain (Soeseno, 2007):

a. Kondisi lingkungan sekitar atau iklim dan cuaca di sekitarnya.

b. Gangguan kenyamanan dari lingkungan sehingga induk merasa terganggu

karena pada saat bertelur induk sangat sensitif terhadap gangguan dari

lingkungan sekitarnya.

c. Pakan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dari induk saat bertelur.

d. Faktor keturunan dari induk sendiri atau faktor genetis.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peternak pada saat Kenari betina

sudah mulai bertelur adalah sebagai berikut (Sridadi, 2001):

a. Suasana lingkungan disekitar sangkar harus nyaman dan terbebas dari

gangguan binatang, misalnya ayam, tikus, kucing, dan anjing.

b. Sangkar harus tetap pada tempatnya, tidak boleh dipindahkan ke tempat

lain, kecuali sangat terpaksa.

c. Sangkar untuk tempat bertelur harus diletakkan ditempat yang sejuk,

nyaman, dan terhindar dari sengatan sinar matahari siang dan sore.

     Kicauan yang merdu dari pejantan berhubungan terhadap besar kecilnya

telur burung Kenari yang dihasilkan. Kicauan yang merdu merupakan sinyal

bahwa dirinya sehat dan memiliki gen yang baik. Berdasar hasil penelitian

menunjukkan kicauan yang lebih atraktif membuat ukuran telur semakin besar

(Anonymous, 2007).

Faktor yang mempengaruhi bobot telur (Yuwanta, 2008) :

a. Originalitas unggas, variasi individu dari strain genetik unggas berpengaruh

terhadap berat telur yang dihasilkan

b. Umur unggas

c. Umur dewasa kelamin

d. Berat ayam

e. Molting

f. Faktor lingkungan (temperatur dan pencahayaan)

g. Pakan

h. Pembatasan pakan
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2.3. Pengeraman dan Penetasan

2.3.1. Pengeraman

Masa mengeram Kenari lebih kurang 2 minggu dan selama waktu itu

sebaiknya tidak diganggu (Turut, 2008). Sutedjo (2008) juga menyatakan masa

mengeram telur Kenari kurang lebih sekitar 14 hari. Pada masa ini telur harus

diperlakukan secara benar dan hati-hati, jangan sampai telur dalam sarang

tergoyang dan induk terganggu. Soenanto (2002) menambahkan bahwa 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. Telur akan menetas 14 hari setelah induk mulai mengerami

telurnya. Telur dierami selama 3 hari, setelah itu akan diperiksa apakah fertile

atau infertile di bawah cahaya lampu (candling), telur infertile akan terlihat bersih

tidak ada pembuluh-pembuluh darah sedangkan pada telur yang fertile maka akan

terlihat embrio dan jaringan-jaringan pembuluh darah (Olszewski, 1996).

Prijono (2002) menyatakan pemeriksaan telur dapat dilakukan ketika

induk betina sedang keluar dari sarang. Pemeriksaan telur sebaiknya tidak terlalu

sering dilakukan agar tidak mengganggu induk betina yang sedang mengeram.

Masa mengeram pada love bird, induk betina jarang keluar sarang dan pejantan

akan menjaga sarang dipintu masuk. Untuk makan induk betina sering disuapi

oleh induk jantan yang masuk ke dalam sarang Masa pengeraman ini relatif cukup

lama, hampir sama waktunya dengan masa penetasan telur ayam (Prijono, 2002).

 Pada saat betina Kenari mengerami telurnya, jantan yang suka menggangu

sebaiknya dipisahkan. Namun jantan harus disatukan kembali 1 atau 2 hari

sebelum anak-anaknya menetas karena bagaimanapun si jantan sangat diperlukan
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untuk membantu menyuapi anaknya. Saat betina mengeram, Kenari jantan yang

baik akan selalu meloloh dan kadang ada pula yang mengerami telurnya pada

waktu betina keluar sarang untuk makan atau minum. Jantan yang demikian tidak

perlu dipisahkan dari betinanya, bahkan harus dibiarkan (Turut, 2008). Sridadi

(2001) yang menyatakan bahwa ketika telur-telur yang dierami induk Kenari

menetas, sangkar akan berbau amis sehingga sering mengundang semut sehingga

dapat mengganggu anakan Kenari yang baru menetas, oleh karena itu penempatan

sangkar harus dilindungi dengan tujuan pengamanan terhadap gangguan semut.

2.3.1. Penetasan

Bobot tetas merupakan istilah yang menerangkan tentang bobot tetas dari

telur yang menetas, artinya diperoleh dari penimbangan bobot anak yang menetas.

Bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur, dimana terdapat hubungan yang positif

antara bobot telur dan bobot tetas (Sudjarwo, 1998). Semakin berat bobot telur

yang ditetaskan, maka akan menghasilkan anak dengan bobot tetas yang lebih

besar, demikian juga sebaliknya (Liza, 1992). Sudaryani dan Santosa (2004)

menambahkan bahwa secara umum bobot tetas adalah sekitar 70% dari bobot

telur tetas, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pada masing-

masing komoditi unggas karena perbedaan kondisi telur.

 Widodo (1999) menyatakan bahwa pada burung parkit anak yang keluar

dari telur mempunyai bobot badan rata-rata 2,35 g, dan saat pertama kali menetas

anak dalam keadaan tanpa bulu dan mata terpejam. Sebagaimana diungkapkan

oleh Whendrato dan Madyana (1990), bahwa bobot anak burung parkit waktu

menetas sekitar 2 g, matanya tertutup, belum memiliki bulu dan sangat lemah,

serta tidak mampu mengangkat kepala.
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 Sang induk betina mulai menyuapi anaknya sesaat setelah telurnya

menetas. Telur rebus matang yang segar harus disediakan selama masa

penyuapan, seminggu setelahnya peternak dapat menambahkan wortel, apel, atau

sayuran hijau (Olszewski, 1996).

2.4. Penyapihan

Widodo (1999) menjelaskan bahwa burung sudah siap disapih apabila

bulunya sudah lengkap dapat terbang dan mampu mengambil pakan sendiri

dengan baik tanpa harus diloloh oleh induk. Penyapihan bertujuan untuk

menghindari persaingan pakan disamping untuk menjaga keamanan anak dari

induk, karena induk yang akan bertelur atau mengeram sangat buas sehingga suka

menyerang anaknya sendiri (Anonymous, 2000).

Sutedjo (2008) menyatakan, setelah berusia 25 – 30 hari anakan Kenari

sudah mulai bisa makan sendiri dan disapih (dipisah) dari induknya. Oleh karena

itu, sebaiknya pada usia ini anakan Kenari dipindahkan ketempat lain. Meskipun

sudah bisa makan sendiri, anakan Kenari ini belum pandai dan terbiasa makan

sendiri. Peternak pun masih harus tetap menyuapi setiap saat dengan makanan

serupa saat dalam asuhan induknya. Turut (2008) menyatakan bahwa anak Kenari

yang telah berumur lebih dari 5 minggu sebaiknya dipisah-pisah agar tidak saling

mencabut / memakan bulu-bulu muda diantara sesamanya dan jantanya lebih

cepat berkicau.

Sridadi (2001) mengatakan bahwa setelah anakan burung Kenari berumur

30 hari atau satu bulan, Kenari jantan pasangannya dapat dimasukkan kembali ke

dalam sangkar Kenari betina tanpa memindahkan anak-anak burung. Biasanya,

begitu pejantan pasangannya dimasukkan kedalam sangkar burung betina, maka
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tidak lama kemudian akan terjadi proses perkawinan dan Kenari betina akan

segera bertelur lagi. Selama bertelur, induk Kenari masih dapat menyuapi anak-

anaknya. Namun, jika telur yang dihasilkan telah optimal dan tidak mungkin

keluar lagi, maka anak-anak burung dapat dipisah dari induknya.

2.5. Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah hasil interaksi antara hereditas dan lingkungan,

dimana sumbangan genetik terhadap pertumbuhan sekitar 30%, sedangkan

sumbangan lingkungan sebesar 70%. Faktor lingkungan (kecuali iklim) langsung

dibawah kekuasaan peternak dan memberikan peluang yang besar untuk

penyempurnaan dan keserasian bagi berkembangnya potensi genetik. Potensi

genetik ini merupakan faktor kelanggengan pada setiap individu yang

diperolehnya dari msing-masing induk dan bapaknya. Kemajuan seleksi telah

banyak sumbangannya dalam  meningkatkan mutu genetik dengan terwujudnya

banyak bibit unggul (Atmadilaga, 1975).

 Fakta menunjukkan bahwa organisme yang sedang tumbuh mengalami

perubahan-perubahan baik konformasi, berat, atau ukuran tubuhnya dengan cara

yang sangat teratur. Perubahan-perubahan tersebut dinyatakan sebagai

pertumbuhan fisik. Pertambahan berat badan dijadikan indikator utama dalam

pengukuran pertumbuhan sebagai landasan ukuran kecepatan relatif dalam

pertambahan berat persatuan waktu, atau ukuran mutlak setelah mencapai jangka

waktu tertentu (Soeharsono, 1976). Pengukuran pertumbuhan ternyata bermacam-

macam, namun demikian pada azasnya sama yaitu berdasarkan penimbangan

berat badan. Hanya untuk keperluan interprestasi ada yang menggunakan angka

mutlak dan angka relatif. Brody (1945) menggunakan angka relatif yang dikenal
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dengan kecepatan pertumbuhan relatif seketika (instantaneous relatife growth

rate), dimana perhitungannya didasarkan atas rumus sebagai berikut :

W
dw/dtk =

Keterangan: k  = kecepatan pertumbuhan relatif seketika

w  = berat badan

dw = pertambahan berat badan dalam satu fraksi pengukuran

dt = satuan waktu setiap penimbangan dilakukan

 Rumus lain yang banyak digunakan dewasa ini, tetapi umumnya lebih

bersifat modifikasi dari rumus diatas seperti yang dilakukan oleh Bannister dan

Sood (1974), dan ternyata cukup sensitif, yaitu dengan rumus sebagai berikut

( )
( ) %100

tWW
WWRate)Growth(RelativeRGR

122
1

12 ×
⋅+

−
=

Keterangan:  RGR = kecepatan pertumbuhan

  W1 = berat badan awal

  W2 = berat badan akhir

    t = lama penelitian (minggu)

 Kecepatan pertumbuhan (growth rate)  pada unggas biasanya diukur

melalui pertambahan berat badan, dengan menimbang ayam yang teliti

berdasarkan satuan waktu tertetu. Dalam menilai pertumbuhan ini sering dijumpai

hal yang semu terutama bila berat badan itu bertambah karena terjadi peningkatan

penimbunan lemak, sedang dilain fihak pertambahan berat organ – organ tubuh

dan jaringan yang merupakan ciri khas dari pertumbuhan, praktis tidak berubah.

Fanomena pertumbuhan demikian banyak terjadi pada hewan dewasa yang

dikenal dengan penggemukan dan bukan pertumbuhan (Soeharsono, 1976).
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BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pembudidayaan burung Kenari rumah bapak

Sudarto yang berada di jalan karya timur IV/ 56 D Blimbing, Kota Malang.

Waktu penelitian adalah pada tanggal 17 Februari 2009 sampai 17 Mei 2009.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Burung Kenari yang diamati jenis lokal yang bertelur dan mempunyai

jumlah telur 1,2,3,4 butir per peneluran. Jumlah burung yang diamati

sebanyak 24 ekor, berumur sekitar 1 tahun.

2. Model kandang yang digunakan adalah kandang kurungan (cage system),

dengan ukuran 40 cm x 30 cm x 20 cm. Kandang terbuat dari jari-jari

bambu dan kayu.

3. Perlengkapan kandang yang digunakan yaitu tempat pakan dan tempat

minum yang terbuat bahan plastik, tempat bertengger dari kayu, sarang

dari serabut-serabut daun nanas.

4. Pakan yang digunakan yaitu campuran canary seed, millet, juwawut, biji

sawi, dan daun selada serta telur ayam / telur puyuh dengan imbangan

tertentu, sedangkan air minum diberi air dari sumur bor.

5. Timbangan yang digunakam adalah timbangan ohauss dengan ketelitian

0,1 g.
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3.3. Metode Penelitian

 Metode penelitian menggunakan metode percobaan dengan rancangan

acak lengkap (RAL). Data yang diperoleh dianalisis dengan anova. Perlakuan

terdiri dari:

P1 : Induk burung Kenari yang bertelur 1 butir

P2 : Induk burung Kenari yang bertelur 2 butir

P3 : Induk burung Kenari yang bertelur 3 butir

P4 : Induk burung Kenari yang bertelur 4 butir

 Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali. Masing-masing ulangan

menggunakan 1 ekor induk Kenari.

3.4. Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a. Bobot telur

Penimbangan bobot telur menggunakan timbangan ohaus dengan

ketepatan 0,1 g. Dilakukan penimbangan kapan saja selama telur

belum menetas, satuan yang digunakan adalah g. Telur yang sudah

ditimbang, pada sangkarnya diberi tanda yaitu nomer kandang, jumlah

telur, dan tanggal bertelur untuk memudahkan identifikasi dan

pencatatan.

b. Bobot tetas

Setelah dierami selama kurang lebih 15 hari, telur menetas kemudian

dilakukan penimbangan dalam satuan g. Penimbangan maksimal

dilakukan dua hari setelah telur menetas, sebagai bobot tetas, karena

jika lebih dari 2 hari maka anak sudah mendapatkan cadangan
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makanan yang diperoleh dari induknya, sehingga sudah tidak dapat

lagi dikatakan sebagai bobot tetas.

c. Bobot sapih

Pada umur 30 hari anak burung Kenari disapih dari induknya, pada

waktu ini anak burung ditimbang sebagai bobot sapih, menggunakan

satuan g.

d. Laju pertumbuhan

Pegamatan laju pertumbuhan ini dapat dihitung menggunakan rumus

Bannister dan Sood (1974), yang disitasi oleh Soeharsono (1976).

yaitu:
( )
( ) 100%

tWW
WWRGR

122
1

12 ×
⋅+

−
=

Keterangan: RGR = kecepatan pertumbuhan

W1 = berat badan awal

W2 = berat badan akhir

t = lama penelitian (minggu)

3.5. Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaaan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Memilih induk yang sesuai dengan kriteria yaitu mempunyai telur 1,2,3 dan 4

butir masing-masing sebanyak 6 ekor.

2) Telur-telur yang dihasilkan ditimbang per butir, satuan yang digunakan adalah

g. Hasil yang diperoleh, diambil rata-ratanya dengan cara menjumlahkan

angka hasil penimbangan kemudian dibagi dengan jumlah butir telur.

Selanjutnya pada kurungan diberi tanda agar memudahkan identifikasi.

3) Pejantan dipisahkan dari betina pada masa mangeram.
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4) Pakan campuran ditimbang diberikan secara adlibitum, tidak lupa diberi air

minum. Pakan dan air minum dibersihkan setiap hari. Pemberian pakan

dilakukan dengan imbangan tertentu.

5) Sisa pakan ditimbang, kemudian dihitung konsumsinya dengan cara pakan

yang diberikan dikurangi sisa pakan. Penimbangan dilakukan setiap pagi.

6) Setelah telur menetas (14 - 17 hari), dilakukan penimbangan bobot badan anak

yang menetas (bobot tetas), satuan yang digunakan adalah g. Penimbangan

maksimal dilakukan dua hari setelah telur menetas, karena jika lebih dari 2

hari maka anak sudah mempunyai cadangan makanan yang diperoleh dari

induknya, sehingga sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai bobot tetas.

7) Pada saat telur menetas, diberi tambahan pakan yaitu daun selada dan telur

ayam / telur puyuh.

8) Umur 30 hari setelah telur menetas, anak disapih dari induknya. Pada saat ini

bobot anak ditimbang sebagai bobot sapih (g).

9) Setelah data bobot telur, bobot tetas, bobot sapih diperoleh, kemudian dihitung

laju pertumbuhannya dan dilakukan pengolahan data.

3.6. Analisa Data

Data bobot telur, bobot tetas, bobot sapih, dan laju pertumbuhan hasil

penelitian diolah dengan menggunakan analisis ragam dalam Rancangan Acak

Lengkap dengan rumus sebagai berikut:

ijiijY ++=

i = 1,2, ..., p

j = 1,2, ..., ni
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Dimana :

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j

 µ = Nilai tengah umum

i = Pengaruh perlakuan ke-i

ij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j

 p = banyaknya perlakuan

 ni = banyaknya ulangan pada perlakuan ke-i

Yitnosumarto (1993) mengatakan apabila ada pengaruh antar perlakuan,

maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan (duncan multiple ring Test).

3.7. Batasan Istilah

1. Serinus Canaria adalah nama spesies dari burung Kenari

2. Cage system adalah istilah untuk kandang model kurungan seperti kandang

burung Kenari.

3. Bobot telur adalah bobot yang diperoleh dari hasil penimbangan telur yang

dihasilkan.

4. Bobot tetas merupakan istilah yang menerangkan tentang bobot tetas dari telur

yang menetas, artinya diperoleh dari penimbangan bobot anak yang menetas.

5. Bobot sapih adalah bobot anak burung kenari, dimana burung Kenari dalam

keadaan sudah bisa makan sendiri tanpa diloloh oleh induknya dan siap untuk

dipisah dari induknya.

6. Laju pertumbuhan diukur melalui pertambahan berat badan, berdasarkan satan

waktu tertentu.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Jumlah Telur terhadap Bobot Telur

 Bobot telur, bobot tetas dan bobot sapih perlu diperhatikan agar mencapai

produktivitas yang tinggi. Data bobot telur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rataan bobot telur burung Kenari berdasarkan jumlah telur
Jumlah telur Bobot telur ± Sd (g/butir)

P1 2,03 ± 0,20
P2 2,14 ± 0,27
P3 2,27 ± 0,15
P4 2,30 ± 0,15

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa

Fhitung < FTabel 5%, ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 2,30 lebih kecil dari FTabel =

3,10 yang berarti jumlah telur tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05)

terhadap bobot telur burung Kenari.

Jumlah telur tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot telur

karena pada saat penelitian menggunakan sampel burung yang sama sehingga

mempunyai ukuran tubuh dan organ reproduksi yang sama.  Nuryati, dkk (1998)

menyatakan bahwa induk yang badannya besar akan menghasilkan telur yang

besar dan telur yang besar akan menghasilkan anak yang besar pula.

Besar kecilnya telur / bobot telur tidak dipengaruhi oleh jumlah telur yang

dihasilkan tetapi akan lebih dipengaruhi oleh ukuran organ reproduksi dan

kemampuan induk dalam memproduksi telur. Jumlah telur yang dihasilkan

tergantung dari kualitas induk, induk yang baik akan mampu menghasilkan telur

yang mempunyai bobot telur tinggi dalam jumlah banyak. Yuwanta (2008)
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menyatakan bahwa bobot telur juga di pengaruhi oleh berat badan dan originalitas

individu.

Keragaman bobot telur dari penelitian dapat dilihat pada lampiran 5.  yaitu

rata-rata keragaman bobot telur sebesar 8,90%. Keragaman dikatakan baik apabila

dibawah 20%. Jumlah telur yang dihasilkan tidak membarikan tinggkat

keragaman yang tinggi terhadap bobot talur.

Tidak adanya perbedaan pengaruh jumlah telur terhadap bobot telur juga

disebabkan sampel yang digunakan pada saat penelitian hanya pada kisaran

sedang, yaitu pada induk burung kenari yang bertelur 1 butir sampai 4 butir. Turut

(2008) menjelaskan bahwa burung kenari dapat bertelur 5 – 6 butir. Olszewski

(1996) juga mengatakan bahkan burung kenari mampu bertelur sebanyak 6 – 7

butir meskipun jarang terjadi. Jadi jika penelitian ini mencapai penggunaan

sampel sampai induk bertelur 7 butir, mungkin akan memperlihatkan adanya

perbedaan pengaruh jumlah telur terhadap bobot terlurnya.

4.2. Pengaruh Jumlah Telur terhadap Bobot Tetas

Data bobot tetas anak burung Kenari selama penelitian dapat dilihat  pada

Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Rataan bobot tetas anak burung Kenari berdasarkan jumlah telur yang
menetas

Jumlah telur Bobot tetas ± sd (g/ekor)
P1 1,32 ± 0,19
P2 1,42 ± 0,12
P3 1,44 ± 0,12
P4 1,51 ± 0,09

Selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh jumlah telur terhadap bobot tetas. Hasil analisis statistik dapat dilihat

pada Lampiran 2. Dari hasil analisis dapat diketahui Fhitung <  FTabel 5%,
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ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 1,96 lebih kecil dari FTabel = 3,10 yang berarti

tidak ada pengaruh (P>0,05) jumlah telur terhadap bobot tetas.

Penelitian menunjukkan bahwa induk burung Kenari mempunyai jumlah

telur yang berbeda dalam satu periode dan jumlah telur tersebut tidak

mempengaruhi bobot tetasnya. Berat bobot tetas akan lebih dipengaruhi oleh

bobot telur. Berdasar data pengamatan, diperoleh hubungan dimana untuk induk

yang bertelur 1 butir cenderung mempunyai bobot telur paling rendah sehingga

menghasilkan bobot tetas yang rendah sedangkan induk yang bertelur 4 butir

cenderung mempunyai bobot telur yang paling tinggi sehingga menghasilkan

bobot tetas yang tinggi pula. Sudjarwo (1998) mengatakan bahwa pada unggas

bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur, dimana terdapat hubungan yang positif

antara bobot telur dan bobot tetas. Semakin berat bobot telur yang ditetaskan,

maka akan menghasilkan anak dengan bobot tetas yang lebih besar, demikian juga

sebaliknya.

 Persentase bobot tetas hasil penelitian pada lampiran 5, menunjukan

bahwa persentase bobot tetas antara  64 – 67%  dari bobot telurnya. Hal ini sedikit

berbeda dengan Sudaryani dan Santosa (2004) yang mengatakan bahwa secara

umum bobot tetas adalah sekitar 70% dari bobot telur, tetapi tidak menutup

kemungkinan adanya perbedaan pada masing- masing komoditi unggas karena

perbedaan kondisi telur.

Pada Lampira 5 dapat diketahui besar koefisien keragaman bobot tetas

burung kenari sebesar 9,28%. Data ini menunjukan keragaman bobot tetas

dibawah 20% yang artinya menunjukan keragaman yang masih baik dan masih
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seragam sehingga jumlah telur yang menetas tidak memberikan tingkat

keragaman yang nyata terhadap bobot tetasnya.

4.3. Pengaruh Jumlah Telur terhadap Bobot Sapih

Anak Kenari disapih pada umur 30 hari. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa bobot sapih anak burung Kenari bervariasi seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan bobot sapih anak burung Kenari berdasarkan jumlah anak yang
diasuh

Jumlah telur Bobot sapih ± sd (g/ekor) Notasi
P1 21,22 ±1,95 b
P2 20,15 ±1,50 ab
P3 19,77 ±1,43 ab
P4 18,31 ±0,77 a

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)

Analisis statistik kemudian dilakukan untuk mengetahui signifikasi dari

jumlah anak terhadap bobot sapihnya. Analisis statistiknya dapat dilihat pada

Lampiran 3. Dari hasil analisis diketahui Fhitung > FTabel  5% ditunjukkan dengan

nilai Fhitung = 3,98 lebih besar dari FTabel = 3,10 yang berarti jumlah telur

memberikan perbedaan pengaruh terhadap bobot sapih anak-anaknya.

Tabel 3 menunjukkan bahwa bobot sapih setiap induk berbeda. Bobot

sapih induk yang mengasuh 1 anak (P1), mempunyai bobot yang paling tinggi

yaitu 21,22 ±1,95 g/ekor sedangkan induk yang mengasuh 4 anak (P4),

mempunyai bobot yang paling rendah yaitu 18,31 ±0,77 g/ekor. Bobot sapih anak

dari induk yang mengasuh 1 anak memberikan pengaruh yang berbeda sangat

nyata terhadap bobot sapih anak dari induk yang mengasuh 4 anak, meskipun

tidak berbeda nyata terhadap bobot sapih anak dari induk yang mengasuh 2 dan 3

anak.



26

Perbedaan ini disebabkan oleh kemampuan induk dalam mengasuh

anaknya. Bobot sapih induk yang mengasuh 1 anak lebih tinggi karena memiliki

kesempatan, perhatian, dan pola pengasuhan yang lebih besar dibandingkan induk

yang mengasuh 2, 3, dan 4 anak. Kemampuan induk menyimpan pakan dalam

tembolok terbatas sehingga untuk mencukupi kebutuhan pakan anaknya juga

terbatas. Tetapi keragaman dari bobot sapih dapat dilihat pada lampiran 5 yang

menunjukkan masih dalam sebaran yang normal yaitu sebesar 7,02%.

Berdasarkan data konsumsi pakan dapat dilihat pada lampiran 5. Induk

yang mengasuh 4 anak memiliki tingkat konsumsi pakan yang tinggi, namun tidak

dapat menghasilkan bobot sapih yang lebih tinggi dibandingkan induk yang

memiliki 1 anak. Keterbatasan tembolok dalam menyimpan pakan menyebabkan

induk harus naik turun sarang dalam mengambil pakan untuk berusaha memenuhi

kebutuhan pakan anak-anaknya sehingga energi yang dibutuhkan semakin besar.

Konsumsi pakan yang banyak kemungkinan, sebagian besar digunakan

untuk mencukupi kebutuhan energinya sehingga dalam mencukupi kebutuhan

pakan anaknya menjadi kurang. Menurut Farmer dan James (1972) frekuensi

pakan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan yang optimal. Kepandaian

meloloh anak ini diturunskan oleh induknya serta pengalaman dalam mengasuh

anak. Jadi induk dengan kemampuan asuh dan pemberian pakan (meloloh) anakan

yang rendah mengakibatkan bobot sapih rendah.

Dalam pembudidayaan burung kenari tentunya peternak menginginkan

mendapatkan anak dengan jumlah yang banyak. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anak yang diasuh akan mnghasilkan

bobot sapih yang rendah. Maka dari itu untuk dapat mencapai bobot badan yang
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optimal perlu dilakukan control terhadap pola pengasuhan induk, peternak bisa

membantu meloloh anak – anak kenari.

4.4. Pengaruh Jumlah Telur terhadap Laju Pertumbuhan

 Rumus RGR digunakan untuk mencari laju pertumbuhan yang melibatkan

bobot tetas dan bobot sapih. Perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasar hasil penelitian diperoleh laju pertumbuhan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan laju pertumbuhan anak burung Kenari
Jumlah telur laju Pertumbuhan ± sd (%) Notasi

P1 44,16 ± 0,63 a
P2 43,41 ± 0,65 ab
P3 43,18 ± 0,82 ab
P4 42,40 ± 0,42 b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).

Pada Lampiran 4 dapat diketahui dari hasil analisis statistik Fhitung > FTabel

1% ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 7,6 lebih besar dari FTabel = 3,10 yang berarti

jumlah telur memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)

terhadap laju pertumbuhan pada burung Kenari. Tabel 4 menunjukkan untuk

induk yang memiliki 1 anak, laju pertumbuhan anaknya sebesar 44,16 ± 0,63%

paling tinggi diantara induk yang memiliki lebih dari 1 anak dan induk yang

memiliki 4 anak laju pertumbuhannya paling rendah yaitu sebesar 42,40 ± 0,42%.

Laju petumbuhan untuk induk yang memiliki 1 anak berpengaruh sangat

nyata terhadap induk yang memiliki 4 anak meskipun tidak berbeda sangat nyata

terhadap induk yang memiliki 2 dan 3 anak. Laju pertumbuhan sangat tergantung

dari bobot tetas dan bobot sapihnya. Jika bobot tetas dan bobot sapihnya rendah

menyebabkan persentase laju pertumbuhannya juga rendah. Soeharsono (1976)

mengatakan bahwa pertambahan berat badan dijadikan indikator utama dalam
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pengukuran pertumbuhan sebagai landasan ukuran kecepatan relatif dalam

pertambahan berat persatuan waktu, atau ukuran mutlak setelah mencapai jangka

waktu tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan laju pertumbuhan,

meskipun tidak terlihat adanya perbedaan pada bobot awal (bobot tetas) antar

induk yang memiliki jumlah telur yang berbeda tetapi pada saat penyapihan

(bobot akhir) terdapat perbedaan pengaruh bobot sapih antar induk yang memiliki

jumlah anak asuh yang berbeda. Adanya perbedaan pada bobot sapih ini

menyebabkan persentase laju pertumbuhannya menjadi berbeda. Faktor konsumsi

pakan dan pola pengasuhan dari induk yang kurang sehingga menyebabkan bobot

akhir pada saat disapih rendah, terutama untuk induk yang mengasuh 4 anak

memiliki bobot sapih paling rendah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

• Semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan, tidak menurunkan bobot

telur dan bobot tetasnya.

• Induk yang paling baik adalah yang mempunyai 3 anak karena

menghasilkan bobot sapih dan laju pertumbuhan yang tidak berbeda nyata

terhadap induk yang memiliki 1 anak dan jumlah anak yang dihasilkan

lebih banyak dari pada induk yang memiliki 1 anak. Indukyang memiliki 4

anak bobot sapih dan laju pertumbuhannya paling rendah.

5.2. Saran

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebaiknya dalam

pembudidayaan burung kenari memilih induk yang memiliki jumlah telur 3 butir.

Jika tetap memelihara yang mempunyai jumlah telur banyak sebaiknya di

perhatikan pola pengasuhan induk agar anak yang dihasilkan mempunyai bobot

sapih yang tinggi.
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Lampiran 1. Pengaruh jumlah telur terhadap bobot telur (g/butir)
Ulangan

Perlakuan
1 2 3 4 5 6

total rata-rata sd

P1 2,10 1,90 1,70 2,10 2,20 2,20 12,20 2,03 0,20
P2 2,15 2,40 1,85 2,50 1,85 2,10 12,85 2,14 0,27
P3 2,20 2,37 2,50 2,10 2,30 2,17 13,63 2,27 0,15
P4 2,35 2,30 2,00 2,38 2,35 2,40 13,78 2,30 0,15

total 8,80 8,97 8,05 9,08 8,70 8,87 52,46 8,74 0,76
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perlakuan

perlakuan
perlakuan db

JK
KT =

      = 09,0
3
27,0

=

galat

galat
galat db

JK
KT =

            = 04,0
20
78,0

=

galat

perlakuan
perlakuan KT

KT
Fhit. =

  = 30,2
04,0
09,0

=

Analisis ragam untuk bobot telur
F Tabel

SK db JK KT Fhitung
0,05 0,01

Perlakuan 3 0,27 0,09 2,30 3,10 4,94
Galat 20 0,78 0,04
Total 23 1,05

Keterangan: - F hitung < F Tabel 5% berarti jumlah telur tidak memberikan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot telur.



34

Lampiran 2. Pengaruh jumlah telur terhadap bobot tetas (g/ekor)
Ulangan

Perlakuan
1 2 3 4 5 6

total rata-rata sd

P1 1,3 1,6 1,2 1,1 1,5 1,2 7,90 1,32 0,19
P2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,25 1,35 8,50 1,42 0,12
P3 1,57 1,37 1,53 1,47 1,23 1,47 8,64 1,44 0,12
P4 1,6 1,48 1,35 1,55 1,48 1,58 9,04 1,51 0,09

total 5,87 5,95 5,68 5,52 5,46 5,60 34,08 5,68 0,53
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perlakuan

perlakuan
perlakuan db

JK
KT =

        = 04,0
3
11,0

=

galat

galat
galat db

JK
KT =

02,0
20
38,0

==

galat

perlakuan
perlakuan KT

KT
Fhit. =

  = 96,1
02,0
04,0

=

Analisis ragam untuk bobot tetas
F Tabel

SK db JK KT Fhitung
0,05 0,01

Perlakuan 3 0,11 0,04 1,96 3,10 4,94
Galat 20 0,38 0,02
Total 23 0,49

Keterangan: - F hitung < F Tabel 5% berarti jumlah telur tidak memberikan

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot tetas.



36

Lampiran 3. Pengaruh jumlah anak yang diasuh terhadap bobot sapih (g/ekor)
Ulangan

Perlakuan
1 2 3 4 5 6

total rata-rata sd

P1 18,9 23,8 22,6 20,5 22,2 19,3 127,3 21,22 1,95
P2 19,2 22,3 19,1 21,8 19,6 18,9 120,9 20,15 1,50
P3 20,8 19,5 18,9 20,5 21,4 17,5 118,6 19,77 1,43
P4 18,4 19,4 17,2 17,7 18,7 18,5 109,88 18,31 0,77

total 77,3 84,98 77,8 80,5 81,9 74,2 476,68 79,45 3,81
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perlakuan
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perlakuan db
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==
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KT
Fhit. =

 = 22,1
18,2
65,8

=

Analisis ragam untuk bobot sapih
F Tabel

SK db JK KT Fhitung
0,05 0,01

Perlakuan 3 25,95 8,65 3,98* 3,10 4,94
Galat 20 43,50 2,18
Total 23 69,46

Keterangan :
• F hitung > F Tabel 5% berarti jumlah telur memberikan pengaruh yang

nyata (P<0,05) terhadap bobot sapih.
• (*) = berbeda nyata (P<0,05)

Fhitung >  FTabel 5% berarti jumlah anak memberikan pengaruh yang nyata

terhadap bobot sapih. Untuk mengetahui perlakuan mana yang yang memiliki

pengaruh yang satu terhadap yang lain dilakukan uji DMRT .

Uji DMRT (Duncan Multiple Ring Test)

Nilai dari Tabel uji duncan
Tanpa selang Selang 1 Selang 2

JND 5% 2,95 3,10 3,18
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JND 5%

JNT= JND x
r

KTGalat JNT= JND x
r

KTGalat   JNT= JND x
r

KTGalat

= 2,95 x
6
18,2    = 3,1 x

6
18,2  = 3,18 x

6
18,2

 = 2,95 x 0,6   = 3,1 x 0,6  = 3,18 x 0,6

 = 1,78    = 1,87  = 1,92

JNT Tanpa selang Selang 1 Selang 2

 5% 1,78 1,87 1,92

Penghitungan selisih rataan bobot sapih
P4 P3 P2 P1Perlakuan Rata - rata

18,48 19,78 20,17 21,22
P4 18,31 0 1,45 1,84 2,90**
P3 19,77 0 0,38 1,45
P2 20,15 0 1,07
P1 21,22 0

Selanjutnya selisih dua nilai rataan bobot spih dibandingkan dengan nilai

JNT  apabila selisihnya lebih besar dari nilai JNT berarti terdapat perbedaan yang

nyata dari kedua perlakuan tersebut dan diberi notasi yang berbeda.

Pemberian notasi
Perlakuan Rata-rata Notasi

P4 18,31 ± 0,77 a
P3 19,77 ±1,43  ab
P2 20,15 ± 1,50 ab
P1 21,22 ± 1,95 b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
pengaruh pada Uji Duncan Multiple Range Test pada pengujian taraf
5% karena hanya terdapat pengaruh yang nyata.



39

Lampran 4. Pengaruh jumlah anak yang diasuh terhadap laju pertumbuhan

( )
( ) %100

122
1

12 ×
⋅+

−
=

tWW
WWRGR

Keterangan: RGR= kecepatan pertumbuhan

W1= berat badan awal (saat menetas)

W2= berat badan akhir (saat disapih)

t = lama penelitian (minggu)

( )
( ) %100

122
1

12 ×
⋅+

−
=

tWW
WWRGR

( )
( ) %100

43,19,18
3,19,18

2
1

×
⋅+

−
=

%100
4,40
6,17

×=

 = 43,56%

Laju pertumbuhan(%)
Ulangan

Perlakuan
1 2 3 4 5 6

total rata-rata sd

P1 43,56 43,70 44,96 44,91 43,67 44,15 264,95 44,16 0,63

P2 43,20 43,70 42,27 43,97 44,00 43,33 260,48 43,41 0,65

P3 42,98 43,44 42,51 43,31 44,56 42,25 259,05 43,18 0,82

P4 42,00 42,91 42,72 41,95 42,67 42,13 254,38 42,40 0,42

total 171,75 173,75 172,46 174,13 174,91 171,86 1038,86 173,14 2,52

Data laju pertumbuhan setelah di arcsin
Ulangan

Perlakuan
1 2 3 4 5 6

total rata-rata sd

P1 41,32 41,40 42,13 42,10 41,38 41,66 250,00 41,67 0,36
P2 41,11 41,40 40,57 41,56 41,58 41,19 247,41 41,24 0,37
P3 40,99 41,25 40,71 41,18 41,90 40,56 246,59 41,10 0,47
P4 40,42 40,95 40,84 40,39 40,80 40,49 243,88 40,65 0,24

total 163,84 165,00 164,25 165,22 165,67 163,91 987,88 164,65 1,46
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Analisis ragam untuk laju pertumbuhan
F Tabel

SK db JK KT Fhitung
0,05 0,01

Perlakuan 3 3,17 1,06 7,60** 3,10 4,94
Galat 20 2,78 0,14
Total 23 5,95

Keterangan :
• F hitung > F Tabel 5% berarti jumlah telur memberikan pengaruh yang

sangat nyata (P<0,01) terhadap laju pertumbuhan.
• (**) = berbeda sangat nyata (P<0,01)

Fhitung > FTabel 5% berarti jumlah anak memberikan pengaruh yang sangat nyata

terhadap laju pertumbuhan. Untuk mengetahui perlakuan mana yang yang

memiliki pengaruh yang satu terhadap yang lain dilakukan uji DMRT .

Uji DMRT (Duncan Multiple Ring Test)

Nilai dari Tabel uji duncan
Tanpa selang Selang 1 Selang 2

JND 1% 4,02 4,22 4,33

JND 5% 2,95 3,10 3,18

JND 1%

JNT= JND x
r

KTGalat JNT= JND x
r

KTGalat   JNT= JND x
r

KTGalat

 = 4,02 x
6
14,0   = 4,22 x

6
14,0 = 4,33 x

6
14,0

 = 4,02 x 0,15  = 4,22 x 0,15 = 4,33 x 0,15

 = 0,6119   =0,6424 = 0,6591

JND 5%

JNT= JND x
r

KTGalat JNT= JND x
r

KTGalat   JNT= JND x
r

KTGalat

 = 2,95 x
6
14,0   = 3,1 x

6
14,0 = 3,18 x

6
14,0

 = 2,95 x 0,15  = 3,1 x 0,15 = 3,18 x 0,15

 = 0,4491   = 0,4719 = 0,4841
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Tanpa selang Selang 1 Selang 2

JNT 1% 0,6119 0,6424 0,6591
JNT 5% 0,4491 0,4719 0,4841

Penghitungan selisih rataan laju pertumbuhan
P4 P3 P2 P1

Perlakuan Rata-rata
40,65 41,10 41,24 41,67

P4 40,65 0 0,45 0,59 1,02**
P3 41,10 0 0,14 0,57
P2 41,24 0 0,43
P1 41,67 0

Selanjutnya selisih dua nilai rataan laju pertumbuhan dibandingkan dengan

nilai JNT  apabila selisihnya lebih besar dari nilai JNT berarti terdapat perbedaan

yang nyata dari kedua perlakuan tersebut dan diberi notasi yang berbeda.

Pemberian notasi
Perlakuan Rata-rata Notasi

P4 44,16±0,63 a
P3 43,41±0,65 ab
P2 43,18±0,82 ab
P1 42,40±0,42 b

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
pengaruh yang sangat nyata pada Uji Duncan Multiple Range Test
pada pengujian taraf 1%
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Lampiran 5. Rataan konsumsi pakan, persentase bobot tetas dan koefisien
keragaman

Rataan jumlah konsumsi Pakan (g/ekor/hari) selama penelitian
Jumlah anak asuh induk burung kenaripengulangan P1 P2 P3 P4

1 4,68 4,46 4,50 6,13
2 5,18 5,11 7,13 7,52
3 4,75 4,12 5,31 5,63
4 5,43 6,02 6,47 6,75
5 4,10 5,40 5,14 6,73
6 5,22 5,92 5,05 6,36

Total 29,36 31,03 33,60 39,12
Rataan 4,89 5,17 5,60 6,52

Persentase bobot tetas terhadap bobot telur (%)
Ulangan

Perlakuan 1 2 3 4 5 6 total rata-rata (%)
P1 62 84 71 52 68 55 392 65
P2 65 63 86 56 68 64 402 67
P3 71 58 61 70 53 68 382 64
P4 68 64 68 65 63 66 394 66

Koefisien Keragaman
variabelperlakuan

bobot telur (%) bobot tetas (%) bobot sapih (%)
P1 9,85 14,39 9,19
P2 12,62 8,45 7,44
P3 6,61 8,33 7,23
P4 6,52 5,96 4,21

Rata-rata 8,90 9,28 7,02
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Lampiran 7. Dokumentasi Pada Saat Penelitian

     Gambar 1. Kandang Burung Kenari Gambar 2. Sarang Burung Kenari

            Gambar 3. Tempat Pakan  Gambar 4. Timbangan Ohauss

Gambar 5. Telur Burung Kenari Gambar 6. Penimbangan telur burung
Kenari
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Gambar 7. Burung Kanari sedang
mengeram

Gambar 8. Burung kenari baru menetas

Gambar 9. Penimbangan anak burung
Kenari yang baru menetas

   Gambar 10. Penimbangan Pakan

Gambar 11. Penimbangan anak burung
Kenari yang akan disapih

            Gambar 12. Recording
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