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ABSTRACT 

EFFECT OF FEATHER COLOR ON PRODUCTIVITY AND 

HATCHABILITY CANARY EGG 

(Serinus canarius) 

 

 

The aim of this research was determine the effect of feather color on 

productivity and hatchability of canaries. Variables measured were egg production 

and hatchability. Material were local canaries bind aged 6-8 months, consists of 5 

pairs green canaries, 5 pairs yellow canaries, 5 pairs white canaries and 5 pairs 

orange canaries. Data were analyzed using ANOVA with completely randomized 

design (CRD) model. The result showed that average egg production were 

2,8+0,837 for green canaries; 3,2+0,447 for yellow canaries; 2,0+0,837 for white 

canaries and  3,0+0,707 for orange canaries. Average hatchability of green 

canaries, yellow canaries, white canaries and orange canaries were 2,6+0,894, 

2+0,707,  1,4+0,548 and 2,0+1,0 respectively. Conclussion is that the feather 

color has no significant effect on productivity and hatchability. 

 

Keywords : canaries, productivity, hatchability,  feather color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN  
 

PENGARUH  WARNA BULU TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN 

DAYA TETAS BURUNG KENARI 

 (Serinus canarius) 

 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Burung Kenari di Tumpang Malang,  

JawaTimur, pada tanggal 20 September sampai 20 Nopember 2010. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktifitas dan daya tetas 

telur burung Kenari dan  pengaruh warna bulu terhadap produktivitas dan daya 

tetas burung Kenari (Serinus canarius). 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah burung Kenari lokal 

berumur 6-8 bulan, terdiri dari 5 pasang  burung Kenari dengan warna dasar hijau, 

5 pasang burung Kenari dengan warna dasar kuning, 5 pasang burung Kenari 

dengan warna dasar putih dan 5 pasang burung Kenari dengan warna dasar 

orange. Metode yang digunakan adalah exsperimental dengan melakukan 

pengamatan dan koleksi data. Variabel yang diamati adalah produksi telur dan 

daya tetas  telur.  Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis  dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola searah (RAL) dengan 4  perlakuan 

(warna dasar hijau, kuning, putih dan orange) dan 5 ulangan. Apabila hasil 

tersebut menunjukkan perbedaan pengaruh, maka dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata TerkeciL (BNT). 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa warna dasar bulu memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap produktivitas dan daya tetas telur burung 

Kenari.  Rataan produktivitas telur burung Kenari per masing-masing perlakuan 

warna bulu hijau 2,8+0,837, kuning 3,2+0,45, putih 2,0+0,84 dan orange 

3,0+0,71. Rataan daya tetas telur burung Kenari per masing-masing perlakuan 

warna bulu hijau 93,33 persen, kuning 263,33 persen, putih 73,33 persen dan 

orange 66,67 persen. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa warna bulu burung Kenari tidak 

berpengaruh terhadap produksi telur dan daya tetas telur burung Kenari.  

Disarankan dalam pemeliharan burung Kernari untuk mendapatkan produktivitas 

dan kemampuan menetas telur yang tinggi hendaknya melakukan seleksi bukan 

berdasarkan atas dasar warna bulu tetapi berdasarkan kemampuan individu. 

 

Kata kunci : burung Kenari, warna bulu, produksi telur dan daya tetas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Perluasan dan perkembangan bidang peternakan terutama diarahkan pada 

penerapan wawasan pembangunan peternakan, dimana harus dipandang sebagai 

industri biologis yang dikendalikan oleh manusia dalam artian petani atau 

peternak sebagai subyek, ternak sebagai obyek, teknologi sebagai alat dan lahan 

atau lingkungan sebagai basis ekologi budaya. Pembangunan bidang peternakan 

tidak hanya ditujukan pada spesies ternak tertentu sebagai penghasil protein 

hewani berupa telur, susu dan daging saja, melainkan termasuk juga berbagai 

jenis  aneka ternak yang dapat diambil manfaatnya dari segi yang lain, misalnya 

berbagai jenis burung yang dapat dinikmati keindahan warna bulunya maupun 

suaranya. 

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, warna bulu dan juga bentuk paruh, sehingga 

banyak masyarakat mulai membudidayakan burung. 

Salah satu jenis burung yang mulai banyak penggemarnya adalah burung 

Kenari. Daya tarik kenari tidak hanya dari suaranya yang penuh variasi, tetapi 

corak bulu dan bentuk fisiknya juga menjadi daya pikat yang tidak kalah 

menariknya. Burung Kenari (Serinus canarius)  sudah cukup lama dikenal 

masyarakat penggemar burung di tanah air. Kepopulerannya tidak hanya di 

Indonesia, tetapi hampir di berbagai negara di dunia. Kenari sangat mudah 



dikenali karena warna bulunya yang sangat khas dan tampak selalu bersih. Kenari 

termasuk golongan burung bertubuh kecil, berparuh tebal dan pendek. Kakinya 

berwarna putih transparan, tiga jarinya ke depan dan satu ke belakang. Ciri lain 

untuk mengenalinya yaitu kicauannya penuh variasi, keras, tajam, dan 

tenggorokannya menggelembung saat mengeluarkan suara kicauan (Rusli, 1998). 

Pada awalnya perkembangan burung Kenari hampir semuanya berada di 

wilayah Jawa. Namun sekarang sudah banyak permintaan yang berasal dari luar 

Jawa yang salah satu kemungkinannya akan ditangkarkan di daerah selain di 

Jawa. Selain itu adanya lamba burung Kenari menyebabkan perkembangan 

burung ini semakin cepat. Akan tetapi, burung Kenari di Indonesia populasinya 

tidak diketahui dengan pasti karena tidak adanya recording dan data tentang 

peternakan burung Kenari (Anonimous, 2010).  

Performans suatu individu ternak dapat dibedakan atas dasar sifat 

kualitatif dan sifat kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur 

tetapi dapat dibedakan dan dikelompokkan secara tegas, misalnya warna bulu dan 

bentuk jengger. Sifat ini dikendalikan oleh satu atau beberapa gen dan sedikit atau 

tidak sama sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat kuantitatif adalah sifat 

yang dapat diukur, misalnya produksi telur, daya tetas telur dan fertilitas telur. 

Sifat ini dikendalikan oleh banyak pasang gen dan dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan (Hardjosubroto, 1994). 

Burung kenari dikembangkan untuk dinikmati warna bulunya, tetapi 

belum banyak orang yang mengusahakan atau membudidayakan burung kenari 

kaitannya warna bulu burung kenari dengan kemampuan dalam produksi telur dan 

daya tetas pada telur burung kenari, sehingga diharapkan dari usaha ini dapat 



berkembang pesat sesuai permintaan pasar dengan selera warna bulu yang paling 

diminati masyarkat.  

Berdasarkan pada uraian diatas diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh warna bulu terhadap produktivitas dan daya tetas 

burung Kenari (Serinus canarius). Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu 

pertimbangan awal untuk seleksi burung kenari berdasarkan sifat kuantitatifnya 

dan sekaligus dikaitkan dengan sifat kualitatifnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Umumnya sifat kualitatif kurang  memiliki nilai ekonomis, tetapi 

beberapa sifat tertentu  memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Warna bulu 

merupakan sifat kualitatif yang mempengaruhi usaha peternakan burung Kenari. 

Sedangkan sifat kuantitatif sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu 

ternak misalnya produksi telur dan daya tetas. Berdasarkan pengertian diatas 

maka dapat dirumuskan masalah apakah sifat kualitatif (warna bulu) dapat 

memberikan pengaruh terhadap produksi telur dan daya tetas burung Kenari 

(Serinus canarius) sehingga diharapkan dapat meningkatkan populasi dan 

produktivitas burung Kenari (Serinus canarius). 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan produksi telur dan 

daya tetas pada berbagai warna bulu burung Kenari (Serinus canarius). 

 

 



1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Informasi atau data tentang produksi telur dan daya telas telur burung 

kenari 

2. Bahan pertimbangan untuk menentukan burung kenari dengan warna bulu 

apa yang mempunyai produktivitas dan kemampuan menetas telur yang 

tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai informasi dan pedoman dalam 

program seleksi. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah 

Ho  = Tidak terdapat perbedaan terhadap produksi telur dan daya tetas 

pada berbagai warna bulu pada burung Kenari (Serinus canarius). 

H1  = Terdapat perbedaan terhadap produksi telur dan daya tetas pada 

berbagai warna bulu pada burung Kenari (Serinus canarius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Kerangka Pikir 

Variabel kualitatif 

(warna bulu) 

 

 

Mempengaruhi /meningkatkan populasi dan 

meningkatkan produktifitas dan reproduktifitas 

(Rusfidra, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Asal Usul Burung Kenari 

 

Burung Kenari pertama ditemukan Oleh Pelaut Prancis Jean de Berthan 

Cout di Kepulauan Canary pada abad XV. 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. 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 (Soeseno, 2007). Warna-warna bulu yang beraneka ragam, keturunan antara 

generasi yang satu dengan generasi yang lain dapat dicapai dalam jangka waktu 

yang relatif singkat, maka sangat penting peranannya dalam bidang ilmu 

pengetahuan misalnya dalam hubungannya dengan ilmu genetika yang mana 

memperoleh manfaat yang besar pada saat penyelidikan dalam hal memperkaya 

warna bulu ataupun untuk memperoleh bibit yang unggul. (Sopandi, 1986). 

Susunan klasifikasi burung kenari adalah sebagai berikut (Anonimous, 

2011): 

Kerajaan : Animalia 

Phylum : Chordata 

Kelas  : Aves 

Ordo  : Passeriformes 

Famili  : Fringillidae 



Genus  : Serinus 

Spesies : Serinus canaria 

Olszweski (1996) menyatakan bahwa burung kenari dibedakan atas 2 

jenis warna yaitu gelap dan terang. Warna gelap terdiri atas warna hitam 

sedangkan warna terang terdiri atas warna kuning, oranye, merah, putih dan 

kombinasi dari warna terang dan gelap menghasilkan warna hijau. Burung kenari 

juga memiliki dua macam jenis bulu yaitu jenis bulu kasar dan lembut. Kenari 

berbulu kasar memiliki bulu yang kuat dan warna yang terang sedangkan yang 

berbulu lembut memiliki bulu yang halus berwarna gelap. Apabila kedua jenis 

kenari tersebut dikawinsilangkan, maka diharapkan akan muncul spesies baru 

yang berbulu indah lembut dan berwarna terang. 

 

2.2 Jenis-jenis Burung Kenari 

Jenis dan nama burung kenari di dunia beragam. Indonesia mengikuti panduan 

jenis dan bangsa kenari dari negara Inggris, yaitu Norwich, Yorkshire, Gloster, 

Border dan Lokal. Berikut ini adalah ciri-ciri burung kenari  (Anonimous, 2008): 

1. Burung Kenari Norwich 

Burung kenari ini mempunyai bulu yang tebal dan bentuk dada bidang, 

punggung pendek lebar, sayap pendek dan ekor pendek, serta paruh juga pendek. 

Burung ini memiliki warna hiaju yang menarik dengan panjang antara 15-16 cm. 

2. Burung Kenari Yorkshire 

Burung kenari ini merupakan hasil persilangan burung kenari Lancashire 

dan burung kenari Belgia. Bentuk burung ini terkadang digambarkan seperti 



wortel terbalik. Burung ini selalu berdiri tegak dengan kaki panjang. Panjang 

burung ini kira-kira 16 cm. 

3. Burung Kenari Cinnamon 

Burung kenari Cinnamon mempunyai kesamaan dengan kenari Norwich 

yaitu mempunyai bulu yang tebal dan mempunyai bentuk yang bulat. Panjangnya 

antara 15-16 cm. 

4. Burung Kenari Border 

Burung kenari Border merupakan burung kenari yang paling populer. 

Burung ini berasal dari negara perbatasan (border) antara Inggris dan Skotlandia. 

Kenari boreder memiliki bentuk tubuh sedang dengan panjang 14 cm. 

5. Burung Kenari Lokal 

Burung kenari lokal merupakan jenis burung kenari yang dihasilakn dari 

peternakan kenari di Indonesia. Berbeda dengan kenari Yorkshire, burung kenari 

lokal memiliki bentuk tubuh yang lebih kurus atau ramping namun memiliki suara 

yang lantang. Kenari jantan lebih sering berkicau dari pada kenari betina. Burung 

kenari lokal ini mudah beradaptasi karena hasil budidaya peternak lokal. 

 

2.3 Variasi Warna Burung Kenari 

 

                  Gambar 2. Burung Kenari Warna Hijau 



Pada dasarnya semua warna burung Kenari didasarkan pada gen yang 

mengontrol melanin dan lipochrom. Melanin adalah warna hitam di burung 

Kenari asli, dimana pigmen ini memberikan warna dasar hitam pada burung 

Kenari (American Singer Canary, 2010). Lipocrome adalah warna tanah atau 

kuning pada burung asli. Dimana kombinasi hitam dan kuning memberikan 

penampilan warna burung Kenari hijau (Anonimous, 2008). 

 

             Gambar 3. Burung Kenari Warna Kuning 

Warna kuning pada burung Kenari disebabkan oleh adanya mutasi warna 

pada saat penangkaran burung Kenari. Burung dengan warna mutasi ini lalu 

dibiakkan secara selektif sehingga dihasilkan burung Kenari warna kuning murni. 

Pada saat pembiakan ini juga dihasilkan burung Kenari warna dasar putih, hal ini 

disebabkan karena gen untuk pengatur warna dasar putih lebih dominan. Tetapi 

pada saat tertentu juga akan muncul warna lain dan biasanya muncul pada bulu-

bulu sayap (American Singer Canary, 2010). 

 

 

 

 



Tabel 1. Pola Warna pada Burung Kenari 

Warna Burung Kenari Dominan Resesif 

Hijau Hijau Kuning 

  Putih 

Kuning Kuning Putih 

  Hijau 

Orange Orange Putih 

Putih Putih - 

 

Warna kuning pada burung Kenari dibagi dua warna dasar yaitu kuning 

melanin dimana mutasi menampilkan warna dasar kuning dengan pigmen coklat 

dan hitam, serta kuning lipochrom yaitu mutasi yang menyebabkan hilangnya 

pigmen coklat dan hitam tetapi warna dasarnya kuning (Anonimous, 2011). 

 

                Gambar 4. Burung Kenari Warna Putih 

Burung Kenari warna putih juga dibagi dua jenis yaitu putih dominan dan 

putih resesif. Putih dominan diakibatkan mutasi dominan yang menciptakan 

hilangnya pigmen hitam dan coklat meninggalkan warna dasar putih sedangkan 

putih resesif diakibatkan mutasi resesif menciptakan hilangnya pigmen hitam dan 

coklat meninggalkan warna dasar putih. Selain itu juga ada warna pastel yaitu  

mutasi yang menggabungkan warna dasar putih dengan pigmen coklat dan hitam 

serta warna albino yang merupakan akibat mutasi sehingga tidak memunculkan 

adanya semua pigmen (Anonimous, 2011). 



Burung Kenari dengan warna bulu merah pertama kali dikembangkan 

pada tahun 1930. Burung ini memiliki unsur merah sebagai bagian dari bulu dan 

pada wal perkembanganganya bertujuan untuk burung kenari peliharaan.  Burung 

ini merupakan hasil persilangan antara jenis pipit Venezuelan Black Hooded Red 

dan kenari Kuning. Munculnya warna orange/sunkist pada burung kenari 

disebabkan karena gen warna kuning lebih dominan sehingga muncul warna 

burung Kenari orange atau sunkist (Anonimous, 2011). 

 

                  Gambar 5. Burung Kenari Warna Orange 

 

2.4 Produksi Telur 

Peningkatan produktivitas ternak asli dapat dilakukan melalui perbaikan 

lingkungan (mutu pakan dan tatalaksana) serta program pemuliaan. Peningkatan 

produktivitas ternak melalui program pemuliaan dapat dilakukan dengan 

perkawinan silang dan program seleksi (Rusfidra, 2006). Seleksi merupakan suatu 

tindakan untuk memilih ternak yang dianggap mempunyai mutu genetik unggul 

untuk dikembangkan lebih lanjut dan ternak-ternak yang kurang baik untuk 

diculling. Sedangkan persilangan dapat menggabungkan dua sifat atau lebih yang 

berbeda yang semula terdapat dalam dua bangsa ternak ke dalam satu bangsa 



silangan (Hardjosubroto, 1994). Pada burung kenari salah satu yang dapat 

digunakan sebagai pedoman adalah produksi telur. 

Tinggi rendahnya produksi telur dipengaruhi oleh kemampuan unggas 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan faktor genetis (Rasyaf, 1991). Faktor 

yang mempengaruhi produksi telur antara lain: kondisi lingkungan atau iklim, 

gangguan kenyamanan dari lingkungan sekitarnya, pakan dan genetik (Whendarto 

dan Madyana, 1990). Perkawinan pada burung kenari akan menghasilkan suatu 

keturunan yang sifatnya akan mirip atau menyerupai induknya. Sridadi (2001) 

menyatakan bahwa pada proses perkawinan umumnya kenari jantan akan 

mengeluarkan suara kicauan yang lantang dan kenari betina akan mengepak-

ngepakkan sayap sambil merendahkan badan dan menekuk kedua kakinya, sesaat 

kemudian kenari jantan terbang di atas kenari betina sambil mencengkramkan 

jari-jari kakinya pada punggung kenari betina dan menempelkan alat kelaminnya 

ke arah kelamin betina untuk melepaskan sperma ke dalam kelamin betina. Proses 

perkawinan ini terjadi berulang kali sampai kenari betina menghasilkan telur. 

Perkawinan burung kenari biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore hari 

menjelang petang. 

Jumlah telur burung kenari bervariasi tergantung jenisnya. Burung kenari 

yang baru pertama kali dikawinkan hanya menghasilkan 2-3 telur, tetapi pada 

masa kawin berikutnya dapat menghasilkan 5-6 butir sekali musim kawin (Turut, 

2006). 

 

 

 



2.5 Daya Tetas 

Daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dibanding 

jumlah telur yang fertil. Menurut Widodo (1999), pada waktu pemecahan telur-

telur yang tidak menetas dalam satu periode waktu pemeliharaan terdapat janin 

yang mati karena keterbatasan kemampuan mengeram sehingga mengakibatkan 

sebagian telur tidak dierami dan tidak mendapatkan panas tubuh induk secara 

sempurna atau mungkin karena konstruksi kotak sarang yang kurang sesuai, jadi 

telur yang tidak menetas belum tentu tidak dibuahi. 

Persentase telur menetas pada burung kenari adalah 30-50% dari jumlah 

telur yang dihasilkan, tergantung pada kondisi induk dan genetiknya. Menurut 

Dudi (2007) daya tetas telur dipengaruhi faktor genetik dari ternak itu sendiri dan 

manajemen yang diberikan peternak seperti nutrisi yang diberikan dan kesehatan. 

Hasil penelitian Tanvez, Amy, Chastel and Lebocher (2008), bahwa pakan tidak 

memberikan pengaruh yang terhadap daya tetas burung kenari tetapi berpengaruh 

sangat nyata terhadap fertilitas. Dimana fertilitas ini akan mempengaruhi daya 

tetas telur, dimana fertilitas yang tinggi akan diikuti oleh daya tetas yang tinggi 

pula (Iriyanti,  Zuprizal,  Yuwanta  dan  Keman, 2007).  

Masa mengeram Kenari lebih kurang dua minggu (Turut, 2006). Telur 

yang dierami tidak selalu semuanya dapat menetas, ada kalanya satu atau dua 

yang tidak menetas (Sutedjo, 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan 

penetasan telur burung Kenari antara lain (Whendarto dan Madyana, 1990) : 

a. Kondisi cuaca, suhu dan kelembaban 

b. Gangguan lingkungan 

c. Bentuk sarang 



d. Telur hasil pasangan sedarah 

e. Faktor induk sendiri, induk kurang pandai mengeram 

f. Faktor kualitas, dimana telur tersebut jelek sehingga daya tetas rendah atau 

tidak dapat menetas sama sekali 

g. Induk atau pejantan terserang penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Peternakan Burung Kenari di Tumpang 

Malang, JawaTimur, pada tanggal 20 September sampai 20 Nopember 2010. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Burung Kenari lokal berumur 6-8 bulan, terdiri dari 5 pasang burung 

kenari dengan warna dasar hijau, 5 pasang burung kenari dengan warna 

dasar kuning, 5 pasang burung kenari dengan warna dasar putih dan 5 

pasang burung kenari dengan warna dasar orange. 

2. Kandang penelitian dengan bentuk sangkar terbuat dari kayu dengan 

ukuran 50 cm x 40 cm x 40 cm. Kandang terbuat dari jari-jari bambu dan 

kayu. 

3. Pelengkapan kandang yang digunakan yaitu tempat pakan dan tempat 

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

sarang bertelur dari serabut-serabut daun nanas.  

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

sawi. Daun selada serta telur puyuh diberikan sebagai pakan tambahan, 

kemudian air diberikan secara ad libitum 

 

 

 



3.3 Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian menggunakan metode experimental dengan 

melakukan pengamatan dan koleksi data. Variabel yang diamati adalah produksi 

telur dan daya tetas telur serta data penunjang yang diperoleh melalui wawancara. 

Produksi telur diukur dengan menghitung jumlah telur yang dihasilkan oleh setiap 

pasangan burung kenari dalam satu periode peneluran. Daya tetas telur diukur 

dengan menghitung banyaknya telur yang dapat menetas dalam satu kali masa 

pengeraman. 

 

3.4 Analisis Data 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Square 

dengan 4 faktor perlakuan (warna dasar hijau, kuning, putih dan orange) dan 5 

ulangan.. Adapun model matematik uji Chi Square adalah (Astuti, 2007): 

𝑋2 =    𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗  
2

𝐾

𝑗=1

𝐵

𝑖=1

 /𝐸𝑖𝑗  

Keterangan 

Oij   = hasil pengamatan 

Eij  = hasil yang diharapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Batasan Istilah 

Produksi telur adalah jumlah telur yang mampu dihasilkan oleh setiap pasang 

burung kenari dengan satuan butir selama satu periode peneluran. 

Daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dibanding jumlah telur 

yang fertil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Produksi Telur dan Daya Tetas Burung Kenari 

Rataan produsi telur, jumlah menetas dan daya tetas telur burung kenari 

selama penelitian tersaji pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan produksi telur, jumlah menetas dan  daya tetas burung 

kenari 

Produksi Telur 

(butir) 

Jumlah Menetas 

(ekor) 

Daya tetas (%) 

2,75+0,79 2,0+0,86 72,72 

 

Hasil analisis statistik (Tabel 2) menunjukkan rataan produksi telur 

burung kenari sebesar 2,75+0,79 butir. Jumlah telur ini sudah sesuai pendapat 

Turut (2006) bahwa jumlah telur burung Kenari bervariasi tergantung jenisnya. 

Burung Kenari yang baru pertama kali dikawinkan hanya menghasilkan 2-3 telur, 

tetapi pada masa kawin berikutnya dapat menghasilkan 5-6 butir sekali musim 

kawin. Jumlah telur yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan 

genetik. Musim juga memiliki pengaruh langsung terhadap produksi dan 

reproduksi ternak, (Williamson dan Payne, 1993), selain itu lingkungan yang 

nyaman sangat dibutuhkan bagi hewan-hewan untuk mengadakan reproduksi baik 

induk bunting ataupun untuk mengerami anak-anaknya (Nalbandov, 1990). 

Faridzaldy (2009) menyatakan Kenari betina akan bertelur sebanyak 3 

atau 4 butir bahkan bisa juga lebih tergantung dari kualitas burung itu sendiri. 

Pada umumnya maksimal jumlah telur burung kenari adalah 3 butir. Pemberian 



makanan seperti telur puyuh rebus dan sayuran serta vitamin A dapat 

meningkatkan kualitas serta jumlah dari telur yang dihasilkan burung kenari. 

Jumlah telur menetas pada burung Kenari selama penelitian diperoleh 

sebesar 2,0+0,86ekor dengan presentase daya tetas sebesar 72,72 persen. Hasil 

penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Olszewski (1996), bahwa persentase telur 

menetas pada burung kenari adalah 30-50% dari jumlah telur yang dihasilkan, 

tergantung pada kondisi induk dan genetiknya. Dude (2007) menyatakan daya 

tetas telur dipengaruhi oleh faktor genetik dan manajemen pemeliharaan peternak 

seperti  nutrisi dan kesehatan.  

Rendahnya jumlah telur yang tidak menetas (27,28%) menunjukan 

bahwa manajemen pemeliharaan burung Kenari di peternakan tersebut sudah baik, 

dimana sebelum dilakukan perkawinan burung Kenari diberi perlakuan berupa 

pemberian pakan berupa campuran canary seed, millet, juwawut, biji sawi serta 

penempatan burung Kenari pada lingkungan (suasana) yang tenang. Menurut 

Soenanto (2002) saat-saat terjadi perubahan pada lingkungan, cekaman 

lingkungan menyebabkan induk burung merasa tidak nyaman bila sedang 

mengerami. Akibatnya burung akan sering keluar dari sarangnya pada saat 

mengeram untuk menyegarkan badan karena gelisah dalam sarang. Perubahan 

lingkungan akan berpengaruh pada tingkat daya tetasnya, karena ketika induk 

burung keluar dari sarangnya, telur-telur yang dierami tersebut akan mendapatkan 

panas yang kurang sehingga akan menurunkan daya tetasnya. Telur tetas haruslah 

selalu mendapatkan panas yang stabil, yaitu antar 101
0
-103

0
F (Soedjarwo, 1998). 

Pakan yang diberikan diberikan berupa campuran canary seed, millet, 

juwawut, biji sawi juga berpengaruh terhadap daya tetas telur. Menurut Sing 



(2009) biji sawi mengandung sangat sedikit unsur yang berbahaya bagi hewan 

sehingga biji ini sangatlah penting bagi produsen makanan hewan. Biji sawi 

banyak mengandung minyak canola yang jumlah perbandingan omega-6 dan 

omega 3 sebesar 2:1.  Isnaeni (2010), menyatakan omega-3 dan omega-6 dapat 

meningkatkan kulitas reproduksi, kecemerlangan warna bulu dan kualitas suara 

pada puyuh jantan. 

Hafez (2004) menyatakan kemampuan bertahan dan adaptasi burung 

Kenari sangat diperlukan agar burung Kenari dapat berkembang biak dengan baik 

dengan ditunjang persediaan pakan dan minum yang cukup, sehingga di dalam 

pembentukan keturunan-keturunannya berjalan dengan baik. Daya tetas yang 

tinggi, merupakan faktor yang penting karena merupakan salah satu indikator 

keberhasilan suatu siklus reproduksi. 

 

4.3 Pengaruh Warna Dasar Bulu Terhadap Produsi Telur dan Daya Tetas 

Telur Burung Kenari 

 

Pengaruh warna dasar bulu terhadap produktivitas dan daya tetas telur 

burung Kenari selama penelitian tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh warna dasar bulu terhadap produksi telur burung Kenari  

No Perlakuan Rataan produksi telur (butir) 

1 Kenari warna bulu hijau 2,8+0,84 

2 Kenari warna bulu kuning 3,2+0,45 

3 Kenari warna bulu putih 2,0+0,84 

4 Kenari warna bulu orange 3,0+0,71 

 

 

Hasil uji Chi (Lampiran 1) menunjukkan bahwa warna dasar bulu pada 

burung kenari tidak memberikan pengaruh terhadap produksi telur burung Kenari. 

Hal ini disebabkan adanya perbedaan warna dasar bulu pada masing-masing 

perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap burung Kenari, sehingga rata-



rata produktivitas telur yang dihasilkan memberikan perbedaan yang relatif sama, 

atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap produksi telur 

pada hasil penelitian ini karena pantulan cahaya dari ke empat warna dasar bulu 

burung kenari selama berinteraksi memberikan rangsangan yang sama terhadap 

aktifitas hormon gonadrotropin pada kelenjar pituary anterior. North (1978) 

menyatakan kelenjar pituitary akan menghasilkan hormon FSH (Folicle Stimuling 

Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) yang berfungsi di dalam proses 

pembentukan telur. Selain itu pakan, sistem pemeliharaan dan kondisi lingkungan 

pada penelitian ini relatif sama. Hal ini sesuai pendapat Indarto (1990), faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas telur ayam adalah bangsa, manajemen dan 

pakan,  Rasyaf (1991) menyatakan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

produksi pada ayam adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, 

hal ini berlaku juga pada burung kenari. 

Prijono (2004) menyatakan faktor dominan di dalam bertelur yang 

menghasilkan jumlah telur tetas lovebird dipengaruhi oleh faktor genetik begitu 

pula pada burung kenari. Cahaya masuk ke retina mata menuju otak 

mempengaruhi kelenjar pituitari lalu ke anterior menstimulus FSH-LH kemudian 

mempengaruhi ovari untuk memacu produksi (Oluyemi dan Robert, 1979). 

Berdasarkan hasil analisis statistik (Tabel 3) perlakuan burung kenari 

warna kuning memiliki produksi telur tertinggi yaitu 3,2+0,45 butir. Hal ini 

disebabkan karena pada burung kenari warna dasar bulu kuning mempunyai 

warna mata hitam, sesuai dengan pendapat Whendarto dan Madyana (1990) yang 

menyatakan bahwa warna mata burung sangat berkaitan dengan kuat tidaknya 

pigmen warna bulu yang dimiliki oleh burung. Warna mata hitam lebih banyak 



menyerap cahaya yang dipantulkan warna dasar bulu dari pasangannya, sehingga 

penglihatan dari burung kenari dengan warna dasar bulu kuning lebih tajam dan 

mengenali lingkunganya dengan baik. Pantulan cahaya yang diterimanya akan 

memberikan rangsangan lebih banyak terhadap hipotalamus. Dari hipotalamus 

akan disekresikan hormon STH-RF (Somatotropin Hormone Releasing) dan 

hormon TRF (Throtropin Releasing Factor) yang akan merangsang hipophisa 

anterior untuk mensekresikan Somatotropic Hormon dan Tirotropic Hormon. TH 

(Tyroid Hormone) akan merangsang kelenjar Thyroid untuk menghasilkan 

hormon Thyroxin yang berperan dalam pertumbuhan dan produksi. 

Pakan juga berpengaruh terhadap produksi telur. Energi hasil 

metabolisme tubuh ternak yang keluar dijadikan sebagai energi untuk kebutuhan 

hidup pokok, dimana salah satunya adalah untuk berproduksi. Junus (1995) 

mengatakan saat ternak tercekam oleh kondisi lingkungan akan menyebabkan 

energi yang seharusnya untuk kehidupan pokok harus terbuangsebagian untuk 

bertahan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak lainnya adalah 

mempengaruhi nafsu makan induk, apabila induk tercekam, nafsu makan akan 

menurun, sehinggga mengakibatkamasukan energi ke dalam tubuh berkurang. 

Induk yang bertelur membutuhkan protein dan zat-zat makanan lain, dan apabila 

masukan makanan ke dalam tubuh burung kenari kurang maka zat-zat yang 

diperlukan oleh induk untuk pembentukkan telur menjadi kurang sehingga 

berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan. 

Tabel 4. Pengaruh warna dasar bulu terhadap daya tetas burung Kenari  

No Perlakuan Rataan Jumlah 

Menetas (ekor) 

Daya Tetas (%) 

1 Kenari warna bulu hijau 2,6+0,90 93,33 

2 Kenari warna bulu kuning 2,0+0,71 63,33 

3 Kenari warna bulu putih 1,4+0,55 73,33 



4 Kenari warna bulu orange 2,0+1,0 66,67 

 

 

Hasil uji Chi menunjukkan warna dasar bulu burung Kenari terhadap 

daya tetas telur tidak memberikan pengaruh yang signifikan antar perlakuan 

(Lampiran 1). Menurut Rasyaf (2004) pada dasarnya angka daya tetas sangat 

terkait erat dengan fertilitas. Jika fertilitas tinggi maka daya tetas juga akan tinggi 

dan sebaliknya. Dengan demikian disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan warna bulu dalam daya tetas. Dimana hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh linkungan berpengaruh lebih besar seperti stabilnya kondisi kandang, 

pakan dan sex rasio yang digunakan adalh 1: 1. Rasyaf (2004) menyatakan bahwa 

semakin rendah sex rasio maka semakin besar kemungkinan tingginya fertilitas 

dan daya tetas. Tinggi rendahnya daya tetas selain dipengaruhi oleh kualitas telur 

dan induk, juga dipengaruhi oleh lingkungan. 

Pada burung kenari dengan warna dasar hijau memiliki kemampuan 

menetas paling tinggi sebesar 2,6+0,90 butir dengan daya tetas 93,33 persen 

(Tabel. 4). Hal ini disebabkan bentuk dan ukuran tubuh burung Kenari warna 

hijau lebih besar dibandingkan dengan ketiga warna dasar bulu lainnya sehingga 

kemampaun induk saat pengeraman telur lebih besar karena lebih banyak telur 

yang tererami dan mendapatkan suhu optimal yang dibutuhkan untuk 

perkembangan embrio. 

Hasil analisis juga menunjukkan perlakuan pada burung kenari warna 

orange memiliki daya tetas paling rendah dari ketiga perlakuan lainnya yaitu  

63,33 persen (Tabel. 4). Hal ini disebabkan karena warna putih dapat 

memantulkan sinar sehingga burung kenari dengan warna dasar bulu putih apabila 



mendapatkan sinar tidak mempunyai kemampuan merangsang hypotalamus yang 

kuat untuk mensekresikan STH, TH dan gonadotropin yang berfungsi dalam 

proses pembentukan telur, sehingga mengakibatkan produksi telur menurun 

(Wanasuria, 1991), hipotalamus juga  berfungsi sebagai pengatur fungsi-fungsi 

organ tubuh yang menggerakkan aktivitas hidup (Yuda, 1994). Hal tersebut 

berkaitan dengan sikap gerak-gerik burung kenari warna bulu putih selama 

penelitian. Di mana burung kenari dengan warna dasar bulu putih sering 

meninggalkan sarang sehingga menyebabkan suhu pengeraman kurang stabil, 

sehingga menyebabkan embryo dalam telur tidak dapat berkembang dengan baik 

dan normal atau menyebabkan kematian embrio. Soedjarwo (1998) menyatakan 

bahwa suhu penetasan yang tidak serasi dapat mempengaruhi perkembangan 

embryo. Sebab lain yang dapat terjadi bahwa burung kenari warna kuning 

mempunyai kemampuan mengeram telur terbatas, hal ini sesuai pendapat Widodo 

(1999) bahwa tidak semua telur yang dierami akan menetas, telur yang tidak 

menetas bukan berarti tidak dibuahi tetapi karena kemapuan induk yang terbatas. 

Selain itu faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi (Whendarto dan 

Madyana, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa warna bulu 

burung Kenari tidak berpengaruh terhadap produksi telur dan daya tetas telur pada 

burung Kenari. Burung Kenari warna kuning memiliki rataan produksi telur 

tertinggi sebesar 3,2+0,45 butir sedangkan burung Kenari warna hijau memiliki 

persentase daya tetas tertinggi sebesar 93,33 persen. 

 

5.2 Saran 

Dalam pemeliharaan burung kenari untuk mendapatkan produktivitas dan 

daya tetas telur yang tinggi disarankan untuk melakukan seleksi bukan 

berdasarkan warna dasar bulu tetapi berdasarkan kemampuan induk. 
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Lampiran 1. Analisis Statistik  Pengaruh Warna Bulu terhadap  Jumlah 

Produksi dan Daya Tetas telur burung kenari  

 Perlakuan Jumlah 

Ulangan Hijau Kuning Putih Orange 

1 2 (2) 3 (3) 2 (1) 3 (1) 10 

2 3 (2) 3 (2) 2 (2) 4 (2) 12 

3 3 (3) 4 (2) 2 (1) 2 (1) 11 

4 2 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (3) 11 

5 4 (4) 3 (1) 1 (1) 3 (3) 11 

Jumlah 14 16 10 15 55 

 

 

𝑋2 =    𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗  
2

𝐾

𝑗=1

𝐵

𝑖=1

 /𝐸𝑖𝑗  

 

𝑋2 =  
 2−2 2

2
+ ⋯……… . +

 3−3 2

2
 = 17 

 
 
X

2
 tabel 0,95. 12 = 21,23 

 

Karena X
2
 hitung < X

2
 tabel 

 

Maka Ho diterima dan H1 ditolak 

 

Kesimpulan : Warna bulu burung Kenari tidak memberikan pengaruh terhadap 

produksi telur dan daya tetas telur pada burung Kenari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Gambar Dokumentasi Hasil Penelitian 

  
 

 
 

 

Gambar 6. Pakan Burung Kenari 

 
Gambar 7. Kandang Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


