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ABSTRACT 

  
 This research was carried out from March 20th to 
April 2nd 2014 in Bukit Cemara Tujuh Block HH No. 8, 
Landung Sari village, Dau sub district, Malang. The purpose 
of this study was to determine the percentage of grain 
consumption in appropriate feed for canaries and to see the 
effect of grain feeding on body weight gain of canary. The 
research material was 16 unsex local canary birds aged 2 
months. The research method was experiment. The data were 
analyzed using paired t test to see the effects of grains feeding 
to weight gain of canaries. The grains were barley, canary 
seed, millet, mustard and niger seed. The grains were used to 
determine the palatability of feed consumption. The results 
showed that the most popular grains consumption respectively 
were 48.1% of canary seed (2.75±0.34 g/head/day), followed 
by 24.3% of mustard seeds (1.39±0.16 g/head/day), 16.9% of 
niger seed (0.97±0.12 g/head/day), 5.6% of barley seeds 
(0.32±0.05 g/head/day) and 4.8% of millet seeds (0.27±0.04 
g/head/day). This study concluded that the highest grain 
consumption was canary seed, although it was found that there 
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was no significant differences on body weight of canaries 
before and after the treatment. The suggestion that can be 
given for further research was to investigate the effect of free 
grain feeding on egg production and hatchability of eggs 
canary (Serinus canaria). 
 
Keyword : Canary, grains, consumption, body weight gain 
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RINGKASAN 

 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 
sampai 2 April 2014 di Bukit Cemara Tujuh Blok HH No. 8, 
Kelurahan Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
persentase jumlah konsumsi biji-bijian sehingga diperoleh 
komposisi yang tepat untuk pemberian biji-bijian pada burung 
kenari dan untuk melihat pengaruh pemberian biji-bijian 
terhadap pertambahan bobot badan burung kenari yang 
diberikan biji-bijian dengan cara bebas pilih. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menghasilkan informasi mendasar 
mengenai komposisi pakan dari biji-bijian untuk pakan burung 
kenari. 
 Materi penelitian ini adalah burung kenari lokal 
berumur 2 bulan sebanyak 16 ekor tanpa dibedakan jenis 
kelamin yang diperoleh dari peternak burung kenari di Kota 
Malang. Metode penelitian ini adalah metode percobaan. Data 
yang diperoleh dianalisa menggunakan uji t berpasangan untuk 
melihat pengaruh pemberian pakan biji-bijian terhadap 
pertambahan bobot badan. Biji-bijian tersebut adalah jewawut, 
canary seed, millet, biji sawi dan niger. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 
bijian yang paling digemari yaitu canary seed sebanyak 
2,75±0,34 g/ekor/hari (48,1%), biji sawi sebanyak 1,39±0,16 
g/ekor/hari (24,3%), biji niger sebanyak 0,97±0,12 g/ekor/hari 
(16,9%), biji jewawut sebanyak 0,32±0,05 g/ekor /hari (5,6%) 
dan biji millet sebanyak 0,27±0,04 g/ekor/hari (4,8%).  
  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa konsumsi biji-bijian tertinggi hingga terendah adalah 
konsumsi canary seed, biji sawi, biji niger, biji jewawut dan 
biji millet. Pemberian bijian bebas pilih tidak menunjukkan 
pertambahan bobot badan yang berbeda pada burung kenari 
(Serinus canaria). Saran yang dapat diberikan untuk peneliti 
selanjutnya adalah agar meneliti pengaruh pemberian biji-
bijian bebas pilih terhadap produksi telur dan daya tetas telur 
burung kenari (Serinus canaria). 
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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 dikembangkan sebagai usaha komersial karena 
mempunyai nilai jual yang tinggi. Kegemaran masyarakat 
terhadap burung banyak didasarkan pada suara, jenis burung, 
warna bulu dan juga bentuk paruh (Nugroho, 2011). Salah satu 
jenis burung yang banyak dipelihara oleh masyarakat 
Indonesia adalah burung kenari.  

Burung kenari (Serinus canaria) merupakan salah 
satu jenis burung ocehan yang sudah 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 dari variasi kicauan yang keras 
dan tajam serta tenggorokannya menggelembung saat 
mengeluarkan suara kicauan (Soenanto, 2002). 

Pakan burung kenari umumnya berupa biji-bijian, 
buah-buahan dan sayuran yang masih muda serta beberapa 
jenis makanan tambahan. Nutrisi pakan kenari yang diberikan 
mengandung karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin dan 
mineral agar burung kenari dapat tumbuh secara normal. 
Karbohidrat, protein dan lemak yang sebagian besar biji-bijian 
diperlukan untuk tenaga dan pertumbuhan. Air diperlukan 
untuk keseimbangan suhu badan, sedangkan vitamin dan 
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mineral diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar 
burung kenari tidak mudah terserang penyakit (Soemadi, 
2003). Biji-bijian sering disebut sebagai sumber protein yang 
merupakan salah satu komponen dari makanan penguat. Biji 
jewawut, millet, biji kenari, biji matahari, gabah dan biji sawi 
merupakan pakan utama kenari. Kenari juga perlu diberikan 
pakan tambahan seperti vitamin dan suplemen (Soenanto, 
2002). 

Peternak burung kenari memberikan berbagai 
macam jenis biji-bijian sebagai pakan seperti biji jewawut, biji 
sawi, canary seed, millet dan niger. Biji-bijian tersebut 
diberikan dalam bentuk campuran, namun hingga saat ini 
belum ada informasi yang mendasar mengenai komposisi yang 
tepat dalam membuat campuran. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui komposisi berbagai macam biji-bijian 
terhadap pertumbuhan dan kegemaran pakan burung kenari 
(Serinus canaria) yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan 
burung kenari. 

 
1.2. Rumusan Masalah 
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
berapa persentase konsumsi biji-bijian burung kenari terhadap 
berbagai macam jenis bijian yang didasarkan pada tingkat 
palatabilitasnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap bobot 
badan burung kenari setelah diberikan biji-bijian dengan cara 
bebas pilih. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 
konsumsi biji-bijian sehingga diperoleh persentase yang tepat 
untuk pemberian biji-bijian pada burung kenari dan untuk 
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melihat pengaruh pemberian biji-bijian terhadap bobot badan 
burung kenari yang diberikan biji-bijian dengan cara bebas 
pilih.  

 
1.4. Kegunaan Penelitian 
 Data hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan informasi mendasar mengenai komposisi pakan 
dari biji-bijian untuk burung kenari. 
 
1.5. Kerangka Pikir 
 Secara alami terdapat banyak macam biji-bijian 
untuk burung kenari diantaranya adalah jewawut, canary seed, 
millet, biji sawi dan niger. Selama ini peternak burung kenari 
membuat formula atau campuran pakan bijian secara coba-
coba tanpa melihat palabititas dari masing-masing bijian yang 
diberikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 
palatabilitas masing-masing biji-bijian sehingga didapatkan 
persentase konsumsi biji-bijian untuk burung kenari. Kerangka 
pikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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 Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
 

1.6. Hipotesis 
 Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah  
1. Konsumsi masing-masing bijian untuk burung kenari 

sangat bervariasi berdasarkan palatabilitasnya. 

Jenis pakan biji-bijian untuk 
burung kenari bervariasi 

Perlu adanya penelitian untuk 
mengetahui komposisi biji-
bijian bagi burung kenari 

Peternak membuat campuran 
pakan hanya dengan metode 

trial and error 

 Belum didapatkan 
persentase yang tepat dalam 
membuat campuran pakan 

biji-bijian bagi burung kenari 

Tingkat konsumsi burung 
kenari terhadap masing-
masing jenis biji-bijian 

sangat bervariasi 
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2. Terdapat perbedaan antara bobot badan burung kenari 
sebelum dan setelah perlakuan pemberian biji-bijian 
bebas pilih.  
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Burung Kenari 
Burung kenari (Serinus canaria) pertama kali 

ditemukan oleh Jean de Berthan Cout di Canary Island pada 
abad ke-15 yang terkesan pada keindahan bulu dan kemerduan 
suaranya (Mudawamah, Susilowati dan Trijaya, 2006). 
Klasifikasi ilmiah dari burung kenari ini adalah : 
Kingdom :Animalia 
Phylum  :Chordata 
Class  :Aves 
Order  :Passeriformes 
Family  :Fringillidae 
Genus  :Serinus 
Species  :Canaria 

Olszewski (1996) menyatakan bahwa burung kenari 
dibedakan menjadi 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 yang menghasilkan warna hijau. 
Burung kenari juga memiliki dua macam jenis bulu yaitu bulu 
kasar dan lembut. Kenari berbulu kasar memiliki bulu yang 
kuat dan warna yang terang sedangkan kenari berbulu lembut 
memiliki bulu yang halus dan berwarna gelap. Apabila kedua 
jenis kenari tersebut dikawinsilangkan, maka diharapkan akan 
muncul spesies baru yang berbulu indah lembut dan berwarna 
terang. 
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2.1.1. Jenis-Jenis Burung Kenari di Indonesia 
 Jenis dan nama kenari di dunia beragam. Indonesia 
mengikuti panduan jenis dan bangsa kenari dari Inggris, yaitu 
Yorkshire, Cinnamon, Crest, dan lokal. Menurut Prijono 
(2005), ciri-ciri burung kenari antara lain : 
 
1. Burung kenari Yorkshire 
 Burung kenari ini merupakan hasil persilangan burung 
kenari Lancashire dan burung kenari Belgia. Bentuk burung 
ini terkadang digambarkan seperti wortel yang terbalik. 
Burung ini selalu berdiri tegak dengan kaki panjang. Panjang 
burung ini berkisar antara 15-16 cm. Contoh burung kenari 
Yorkshire disajikan pada Gambar 2. 

 
2. Burung kenari Cinnamon 
 Burung kenari Cinnamon ini mempunyai kesamaan 
dengan kenari Norwich dan tergolong burung yang menarik. 
Burung ini mempunyai kelompok bulu yang tebal dan 
mempunyai bentuk yang serba “bulat”, memiliki dada bidang, 
punggung pendek lebar, sayap, ekor, serta paruh juga pendek. 
Burung ini memiliki warna hijau yang menarik sekali. Burung 
ini jarang yang berwarna putih. Panjangnya antara 15-16 cm. 
Contoh burung kenari Cinnamon ditunjukkan pada Gambar 2. 
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  (a)     (b)                        
Gambar 2. Contoh burung kenari Yorkshire (a) dan burung 
 kenari Cinnamon (b) (Sumber : Omkicau.com) 
 
3. Burung kenari Crest 
 Burung kenari Crest ini tergolong jenis burung 
kenari yang tua, sebab sudah ada sekitar tahun 1950an. Mula-
mula dikenal dengan nama Turn crown dan pada permulaan 
abad ini dikenal sebagai King of the fancy (Raja Fantasi). 
Mahkota burung ini besar dan mengembang di tengah-tengah 
kepala dan mengembang ke depan sampai ke paruhnya dan 
hampir sejajar dengan mata sehingga mata terlihat hampir 
tertutup. Mahkota ini juga mengembang ke arah belakang 
kepala. Mahkota ini memiliki bentuk yang baik, luas dan tebal 
dengan bulu-bulu yang lebat dan lembut. Kenari mahkota 
adalah burung yang besar dan memiliki kepala dan leher yang 
besar serta pendek dan badan bidang sama seperti kenari 
Norwich. Jenis kenari Crest ini ada yang mempunyai mahkota, 
tetapi ada pula yang memiliki kepala polos tanpa mahkota. 
Contoh burung kenari Crest bisa dilihat pada Gambar 3. 
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                (a)       (b)  
Gambar 3. Contoh burung kenari Crest (a) dan burung kenari
 lokal (b) (Sumber : Omkicau.com) 
                                    
4. Burung kenari lokal 

Burung kenari lokal merupakan jenis burung kenari 
yang dihasilkan 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 lokal jantan lebih sering berkicau 
dibandingkan dengan kenari betina. Burung kenari lokal ini 
mudah beradaptasi karena merupakan hasil budidaya peternak 
lokal. Contoh burung kenari lokal ditampilkan pada Gambar 3. 
 
2.1.2. Siklus Reproduksi dan Performans Produksi Burung 
 Kenari 

Siklus reproduksi burung kenari dimulai dengan 
dewasa tubuh pada umur lima bulan. Pada usia ini, burung 
kenari mulai memperlihatkan tanda-tanda berahi saat 
didekatkan dengan lawan jenisnya. Kondisi berahi betina 
dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu sinar matahari, 
kehadiran kenari jantan yang berahi dan adanya perubahan 
dalam tubuh kenari betina itu sendiri. Tingkah laku 
percumbuan (dari rayuan dan nyanyian) kenari jantan dapat 
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memberikan rangsangan tertentu sehingga menimbulkan 
perubahan hormonal pada betina (Mudawamah dkk, 2006). 

Tingkah laku kenari betina yang berahi lebih liar 
yaitu sering mencakar-cakar kandang, sedangkan kenari jantan 
lebih sering berkicau. Kenari betina dan jantan dapat 
dikumpulkan dalam satu minggu setelah terjadi tanda-tanda 
tersebut, agar sperma jantan dalam keadaan maksimal. Apabila 
kenari jantan dan betina berkelahi atau kenari betina tidak 
membuat sarang maka pasangan tersebut tidak cocok atau 
tidak mau kawin. Peternak dapat mencampurkan mereka 
kembali selama 15-20 menit dua kali sehari sampai kenari 
betina bertelur (Lulu, Fitri dan Rizal, 2007). 
 
2.2. Pakan Burung Kenari 

Lorenz (2008) menyatakan bahwa biji-bijian sering 
disebut sebagai sumber protein yang merupakan salah satu 
komponen dari makanan penguat. Beberapa biji-bijian yang 
digemari burung antara lain jagung, padi, kedelai, kacang 
tanah, kacang hijau dan jewawut. Biji jewawut, millet, biji 
kenari, biji matahari, gabah, dan biji sawi merupakan pakan 
utama kenari. Kenari juga perlu diberikan pakan tambahan 
seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.  

 
a). Canary seed 

Rahmawati (2006) menyatakan bahwa canary seed  
yang dalam bahasa latin disebut dengan Phallaris canariensis 
merupakan sejenis biji-bijian dari rumpun Gramineae. Canary 
seed mempunyai bentuk dan ukuran seperti gabah, tipis 
dengan kedua ujungnya lancip. Kulit bijinya licin berwarna 
cokelat dan keras. Apabila dikupas isinya mudah keluar. Rasa 
biji yang enak dan gurih sangat disukai burung pemakan biji-
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bijian. Biji kenari ini memang masih impor tetapi untuk 
memperolehnya sangat mudah karena hampir setiap kios 
pakan burung menjualnya.  Kandungan nutrisi Canary Seed 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kandungan biji canary seed 

Canary seed Kandungan (%) 
Protein terdiri dari prolamin 18,7 
Glutelin 77,7 
Karbohidrat 15 
Lemak kasar terdiri dari 8,7 
Linoleic 11 
Oleic 55 
Palmitic 29 
Linoleic Acid 11 
Total Solid Gula 47 

Sumber : Rahmawati, (2006) 
 
b). Millet  
 Menurut Arista (2011), millet adalah bahan pangan 
manusia dan juga pakan ternak. Nama millet tidak terkait 
dengan genus atau spesies tumbuhan, melainkan dengan 
sekelompok tumbuhan penghasil biji-bijian kecil (serelia 
kecil) dari beberapa sub famili dalam famili rumput-rumputan 
(Poaceae). Biji millet mudah dijumpai di kios maupun di 
pasar-pasar burung. Biji millet mengandung karbohidrat dan 
protein yang tidak kalah dengan beras bahkan tepung millet 
lebih unggul dari kandungan kalsium jagung. Kandungan 
mineral dan nutrisi millet dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan biji millet 
Millet Kandungan (%) 

Ca 37 
Fe 6,2 
Vit B1 0,48 

Vit B2 0,14 
Vit C 2,5 
Karbohidrat 84,42 
Protein 10,7 
Lemak 3,3 
Serat 1,4 

Sumber : Arista, (2011)  
 
c). Jewawut  
 Sardesai (2003) menyatakan bahwa jewawut (Setaria 
italica) adalah sejenis serealia berbiji kecil (milet) yang 
pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan 
Asia Tenggara. Biji jewawut masuk dalam jenis padi-padian 
kecil termasuk biji kariopsis yang memiliki ukuran sangat 
kecil (3-4 mm) yang biasanya memiliki warna krem, merah 
kecoklatan, kuning dan hitam. Biji bulat telur melekat pada 
sekam kelopak dan sekam mahkota, berwarna kuning pucat 
hingga jingga, merah, coklat atau hitam. Kandungan  gizi 
jewawut (Setaria italica) dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan biji jewawut 
Jewawut Kandungan (%) 

Kadar Air 12,5 
Kadar Abu 3,8 
Vit B1 0,48 
Vit B2 0,14 
Vit C 2,5 
Karbohidrat 63,2 
Protein 11,3 
Lemak 2,04 
Serat 1,4 

Sumber : Sardesai, (2003) 
 
d). Biji sawi 
 Soemadi (2003) menyatakan bahwa biji sawi 
(Brassica napus) yang dikenal juga dengan nama biji canola 
adalah anggota dari keluarga Brassicaceae (ada hubungan 
keluarga juga dengan kol). Namanya diadopsi dari bahasa latin 
untuk turnip, rapum atau rapa, dan dikenal di Inggris pada 
akhir abad ke-14. Biji sawi ditanam untuk diproduksi sebagai 
makanan hewan, minyak tumbuhan untuk konsumsi manusia 
dan biodiesel. Produsennya termasuk negara-negara Uni 
Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Australia, China dan India. 
Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, tanaman ini 
adalah bahan terbesar nomor tiga minyak nabati setelah 
kedelai dan minyak kelapa, juga merupakan sumber makanan 
berprotein terbesar nomor dua di dunia walaupun hanya 
seperlima dari keseluruhan produksi kacang kedelai. Produksi 
biji ini di seluruh dunia tumbuh dengan cepat, dimana FAO 
melaporkan bahwa hasil di tahun 2003 sebesar 36 ton, 
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sedangkan di tahun 2004 meningkat tajam menjadi 46 ton. 
Sebagai satu dari bijian pokok yang diberikan kepada burung 
kenari, biji ini sangat disukai oleh burung muda. Biasanya biji 
ini adalah biji pertama yang dimakan oleh anakan yang keluar 
dari sarang karena biji ini tidak terlalu keras dibandingkan biji 
lainnya. Dilihat dari kandungan atau campuran pakan kenari di 
Indonesia ditemukan bahwa biji sawi digunakan sebagai 
campuran utama karena harganya paling murah. Kandungan 
biji sawi dapat dilihat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Kandungan biji sawi 

Biji sawi Kandungan (%) 
Kadar Air 2,5 
Kadar Abu 0,9 
Vit A 3,6 
Kalsium 1,4 
Vit C 3,4 
Karbohidrat 3,9 
Protein 1,8 
Lemak 0,3 
Serat 0,7 

Sumber : Soemadi, (2003) 
 
e). Niger 
 Biji niger memang tidak terlalu banyak dibutuhkan, 
namun kandungan gizinya sangat diperlukan dalam kehidupan 
kenari. Biji niger cukup diberikan sedikit saja sebagai 
makanan tambahan karena kandungan lemaknya tinggi. Biji 
niger berbentuk panjang kecil dan berwarna hitam. Biji ini 
banyak dijual di pasaran baik dalam bentuk kemasan tersendiri 
atau bersama jenis biji-bijian lainnya. Sultan et al (2009) 
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menyatakan bahwa biji niger berwarna hitam, rapuh dan 
mudah patah, mempunyai khasiat menghangatkan badan 
sehingga cocok diberikan saat musim hujan. Selain itu disukai 
anakan karena mudah dikupas. Biji niger mengandung banyak 
lemak yang diperlukan untuk memelihara kesehatan kenari 
sekaligus membuatnya lebih kuat. Kandungan nutrisi biji niger 
dapat dilihat pada Tabel 5.  
Tabel 5. Kandungan biji niger 

Niger Kandungan (%) 
Karbohidrat 15,3 
Protein 17,5 
Lemak 32,7 
Mineral 7,0 
Air 8,4 
Serat 6,0 
Abu 4,2 
Kalium 6,6 

Sumber : Sultan, (2009) 
 
2.2.1. Kebutuhan Nutrisi Burung Kenari 
 Burung kenari adalah hewan pemakan bijian dan 
masih sedikit informasi dan literatur tentang makanan mereka 
secara ekologi. Kebutuhan harian untuk nutrisi individual 
burung kenari masih harus dihitung dan pedoman gizi 
umumnya berdasarkan dari data untuk spesies lain untuk 
mendapatkan data spesifik tentang kebutuhan gizi kenari 
(Taylor, Helen dan Earle, 1994). Kebutuhan nutrisi individu 
burung kenari dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk 
kepadatan energi dari biji, kondisi lingkungan, ukuran tubuh, 
negara dan aktivitas tingkat fisiologis. Perilaku burung 
terhadap konsumsi pakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
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termasuk pemilihan benih yang tersedia untuk burung dan 
kemampuan burung untuk mengkonsumsi bijian. Asupan 
nutrisi untuk burung kenari disajikan pada Tabel 6. 
Tabel 6. Kebutuhan nutrisi burung kenari (g/ekor) 

Nutrisi Kebutuhan nutrisi harian (g/ekor) 
Protein 0,55 
Lemak 0,52 
Karbohidrat 1,79 
Kalsium 0,6 
Fosfor 0,29 
Natrium  0,05 
Energi 68,99 kj/ekor 

Sumber : Harper dan Turner (2000) 
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BAB III  
METODE KEGIATAN 

 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret – 
2 April 2014 di Perumahan Bukit Cemara Tujuh Blok HH No. 
8  Kelurahan Landung Sari Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang.  
 
3.2. Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Burung kenari lokal berumur 2 bulan sebanyak 16 
ekor tanpa dibedakan jenis kelamin yang diperoleh 
dari peternak burung kenari di wilayah Malang. 
Burung kenari tersebut ditempatkan pada 8 sangkar 
sehingga masing-masing sangkar terisi 2 ekor burung 
kenari.  

2. Sangkar yang digunakan dalam penelitian ini terbuat 
dari kayu berukuran 50 x 40 x 40 cm dengan  jari-jari 
bambu. 

3. Perlengkapan kandang yang digunakan antara lain 
tempat pakan dan minum terbuat dari bahan plastik, 
timbangan digital dengan tingkat ketelitian 0,1 g. 

4. Bijian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
jewawut, canary seed, millet, biji sawi dan niger. 

 
3.3. Metode Penelitian 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode percobaan. Data yang diperoleh diuji 
dengan menggunakan uji t berpasangan (paired sample). 
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Variabel yang diamati adalah konsumsi semua jenis bijian 
yang diberikan sebagai perlakuan dan pertambahan bobot 
badan burung kenari. Teknik pengambilan data untuk bijian 
dilakukan secara langsung dengan penimbangan berat bijian 
yang diberikan dikurangi dengan sisa bijian. Berat bijian yang 
diberikan sebanyak 50 g dan sisa bijian ditimbang setiap hari. 
Data pertambahan berat badan diperoleh dengan cara 
penimbangan bobot badan awal dan bobot badan akhir burung 
kenari selama penelitian. Gambar macam-macam bijian yang 
digunakan dalam penelitian disajikan pada Lampiran 1. 
 
3.4. Prosedur Penelitian 
3.4.1.Persiapan Penelitian 
 Langkah pertama persiapan penelitian adalah 
persiapan sangkar yaitu menggunakan sangkar (cage system). 
Sebelum digunakan, sangkar dilengkapi tempat bertengger 
burung kenari. Setelah itu disiapkan tempat pakan dan minum 
yang telah dibersihkan. Penimbangan pakan dilakukan 
menggunakan timbangan digital seperti yang ditunjukkan pada 
Lampiran 1. 
 
3.4.2. Pelaksanaan Penelitian 
 Sebelum pemberian perlakuan, dilakukan 
penimbangan untuk melihat bobot badan awal burung kenari. 
Perlakuan diberikan selama 2 minggu. Pada akhir penelitian 
dilakukan penimbangan bobot badan burung kenari untuk 
mengetahui pertambahan bobot badan setelah perlakuan. 
 
3.5. Variabel Pengamatan 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara  lain : 
1. Jumlah konsumsi masing-masing bijian. 
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2. Bobot badan burung kenari sebelum dan setelah 
perlakuan. 

 
3.6. Analisis Data 

Data konsumsi biji-bijian dianalisa secara deskriptif 
sedangkan untuk melihat adanya pengaruh pemberian bijian 
sebelum dan sesudah dilakukan penelitian pada bobot badan 
burung kenari dianalisa menggunakan uji t berpasangan 
(Sarwoko, 2007). 

Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut : 
a. Penentuan taraf nyata (α) dan nilai ttabel (table t student) 

pada taraf α dengan derajat bebas (db) = n1 + n2 – 2. 

b. Kriteria untuk penerimaan dan penolakan H0, yaitu: 

H0 diterima jika nilai thitung< nilai ttabel atau probabilitas ≥ 
0,05 
H0 ditolak jika nilai thitung ≥ nilai ttabel atau probabilitas < 
0,05 
Nilai thitung yang dibandingkan adalah nilai absolut 
(mutlak) dimana semua nilai dianggap positif 

 
c. Uji statistik (uji t) 

        푡 =
√

 

Keterangan: 
t = nilai thitung 

d = perbedaan data antar sampel (X1 – X2) 

푑 = rata-rata d dicari dengan rumus  
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푛   = jumlah pasangan data 
s = standar deviasi yang dihitung dengan rumus 
 

 푠 =
( )

 

 
d. Soemadi (2003) menyatakan bahwa cara menghitung 

konsumsi dan persentase konsumsi rata-rata bijian 
dihitung menggunakan rumus : 

 
Jumlah konsumsi harian (g) = Jumlah total konsumsi bijian selama penelitian 
                                             Jumlah hari 

 
Persentase konsumsi (%) = Jumlah konsumsi salah satu jenis bijian (g)    x 100% 
           Jumlah total konsumsi bijian yang diberikan (g) 

 
3.7. Batasan Istilah 
a. Konsumsi bijian                  : Konsumsi masing-masing 

bijian yang dihubungkan 
berdasarkan g/ekor/hari. 

b. Persentase konsumsi bijian : Jumlah konsumsi salah satu 
jenis bijian dibagi dengan 
jumlah total bijian yang 
dihabiskan dikalikan 100%. 

c. Pertambahan bobot badan   : Badan Berat bobot badan 
akhir burung kenari   
dikurangi dengan bobot 
badan awal. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Rataan Konsumsi Bijian 
 Hasil penelitian ini didapatkan bahwa rataan konsumsi 
masing-masing  biji-bijian sangat bervariasi. Hasil perhitungan 
konsumsi biji-bijian disajikan pada Lampiran 2, sedangkan 
rata-rata konsumsi masing-masing jenis bijian ditunjukkan 
pada Tabel 7. 
Tabel 7. Rata-rata konsumsi bijian 

Bijian Total (g) konsumsi 
g/ekor/hari  

Persentase 
(%) 

Canary seed 618 2,75±0,34 48,13 
Biji sawi 313 1,39±0,16 24,37 
Niger 218 0,97±0,12 16,97 
Jewawut 73 0,32±0,05 5,68 
Millet 62 0,27±0,04 4,82 
Total  1284 5,7±0,71 100 

 
 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 
konsumsi pakan tertinggi (48,13%) adalah canary seed yakni 
sebesar 2,75±0,34 g/ekor/hari. Hal ini menunjukkan bahwa 
canary seed merupakan bijian yang digemari burung kenari. 
Jika diperhatikan dari kandungan lemaknya, biji canary seed 
memiliki kandungan lemak yang tinggi yaitu sebesar 8,7% 
dibandingkan kandungan lemak biji sawi yaitu sebesar 0,3%. 
Lemak merupakan salah satu unsur nutrisi yang memberikan 
rasa gurih. Hal ini merupakan alasan yang kuat untuk 
menerangkan bahwa burung kenari lebih menyukai biji canary 
seed dibandingkan dengan bijian lainnya. Rahmawati (2006) 
menyatakan bahwa canary seed mengandung protein (18,7%), 



24 
 

karbohidrat (15%), lemak (8,7%), linoleic acid (11%), oleic 
(55%), palmitic (29%), dan total solid gula (47%).  
 Kandungan protein biji canary seed lebih tinggi 
dibandingkan dengan semua jenis biji-bijian yang diberikan. 
Kebutuhan protein pada masa pertumbuhan burung kenari 
membutuhkan protein antara 16,5% sampai 21,9% (Herper 
and Turner, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya kandungan protein yang tinggi memberikan nilai 
konsumsi biji canary seed yang lebih banyak dari biji lainnya. 
Menurut Lorenz (2008), biji-bijian sering disebut sebagai 
sumber protein yang merupakan salah satu komponen dari 
makanan penguat. Canary seed merupakan sejenis biji-bijian 
dari rumpun gramineae dan mempunyai bentuk dan ukuran 
seperti gabah, tipis dengan kedua ujungnya lancip. Struktur 
biji canary seed licin berwarna cokelat dan keras, tetapi 
mudah dikupas sehingga memudahkan burung kenari untuk 
mengkonsumsinya. 
 Konsumsi pakan tertinggi kedua (24,37%) adalah 
konsumsi biji sawi yakni sebesar 1,39±0,16 g/ekor/hari. Biji 
sawi memiliki kandungan karbohidrat dan protein lebih rendah 
dibandingkan dengan biji lainnya, tetapi memiliki keunggulan 
struktur kulitnya lebih mudah dikupas, Hal ini merupakan 
alasan yang kuat mengapa biji sawi menduduki urutan kedua 
dari segi jumlah konsumsi setelah canary seed. Biji sawi 
merupakan salah satu bijian pokok yang sangat disukai oleh 
burung kenari muda dan menjadi bijian pertama yang dimakan 
oleh anakan burung kenari yang baru keluar dari sarang, 
karena biji sawi tidak terlalu keras dibandingkan biji lainnya.  
 Kandungan lemak dalam biji sawi cukup rendah yaitu 
sebesar 0,3%, sehingga baik diberikan pada burung kenari 
yang merupakan burung ocehan karena jika terlalu banyak 
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mengkonsumsi lemak, burung akan mengalami kegemukan 
dan malas berkicau. Soemadi (2003) menyatakan bahwa 
kandungan biji sawi adalah protein (1,8%), karbohidrat 
(3,9%), lemak (0,3%), serat (0,7%), vitamin C (3,4%), kalsium 
(1,4%), vitamin A (3,6%), kadar abu (0,9%) dan kadar air 
(2,5%). Struktur biji sawi bulat kecil berwarna hitam serta 
memiliki struktur kulit yang tipis. Biji sawi merupakan bijian 
lokal Indonesia yang merupakan bijian alternatif bagi peternak 
jika harga biji-bijian impor mahal.  
 Konsumsi pakan tertinggi ketiga (16,97%) adalah 
konsumsi biji niger yakni sebesar 0,97±0,12 g/ekor/hari. Biji 
niger memiliki kandungan lemak yang tinggi yaitu sebesar 
32,7% dibandingkan dengan biji sawi yang hanya 0,3%. Biji 
niger sebaiknya cukup diberikan sedikit sebagai makanan 
tambahan karena kandungan lemaknya tinggi. Apabila niger 
diberikan berlebih akan meningkatkan bobot badan burung 
kenari dan menyebabkan burung tersebut jarang berkicau. 
Soemadi (2003) menyatakan bahwa kandungan lemak dalam 
pakan burung ocehan sebaiknya tidak lebih dari 8%. Hal ini 
disebabkan tidak semua lemak dapat dicerna tubuh yang 
akhirnya terbuang percuma bersama feses (kotoran) atau 
menumpuk diantara otot-otot tubuh maupun di bawah kulit. 
Sebagai akibatnya, burung menjadi gemuk sehingga malas 
bergerak dan jarang berkicau.  
 Sultan (2009) menyatakan bahwa biji niger memiliki 
kandungan lemak sebanyak (32,7%), protein (17,5%), 
karbohidrat (15,3%), mineral (7%) dan air sebanyak (8,4%), 
serat (6,0%), abu (4,2%) dan kalium (6,6%). Biji niger 
mempunyai kegunaan menghangatkan badan burung kenari 
maka dari itu cocok diberikan pada saat musim hujan. 
Pemberian biji niger harus sesuai dengan kebutuhan burung 
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kenari dikarenakan dapat mengakibatkan burung kenari 
mengalami kerontokan bulu (molting). Biji niger memiliki 
warna hitam gelap serta lonjong dan mengeluarkan banyak 
minyak jika ditekan bijinya. Biji niger merupakan bijian impor 
sehingga peternak burung kenari di Indonesia menyesuaikan 
harga di pasaran dalam membuat campuran pakan.  
 Konsumsi pakan tertinggi keempat (5,68%) dari 
semua bijian yang disajikan adalah konsumsi biji jewawut 
yakni sebesar 0,32±0,05 g/ekor/hari. Biji jewawut memiliki 
kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu sebesar 63,2%, tetapi 
di sisi lain burung kenari kurang menggemari biji jewawut 
karena struktur bijinya yang keras sehingga menyulitkan 
burung kenari untuk mencernanya. Hal tersebut yang 
menyebabkan konsumsi biji jewawut rendah. Sardesai (2002) 
menyatakan bahwa jewawut memiliki kandungan karbohidrat 
(63,2%), protein 11,3%), lemak (2,0%), serat (1,4%), vitamin 
C (2,5%), vitamin B2 (0,48%), dan vitamin B1 (0,14%). Biji 
jewawut merupakan sejenis serealia berbiji kecil (milet) dan 
masuk dalam jenis padi-padian kecil termasuk biji kariopsis 
yang memiliki ukuran yang sangat kecil (3 – 4 mm), memiliki 
warna krem, merah kecoklatan, kuning dan hitam. Struktur biji 
jewawut yaitu bulat telur melekat pada sekam kelopak dan 
sekam mahkota, berwarna kuning pucat hingga jingga, merah 
dan coklat atau hitam. 
 Konsumsi pakan terendah (4,82%) dari semua bijian 
yang disajikan adalah konsumsi biji millet yakni sebesar 
0,27±0,04 g/ekor/hari. Biji millet merupakan bijian yang 
memiliki kandungan karbohidrat tertinggi dibandingkan biji-
bijian lainnya yaitu sebesar 84,42%. Arista (2011) menyatakan 
bahwa biji millet memiliki kandungan nutrisi karbohidrat 
(84,42%), protein (10,7%), lemak (3,3%), serat (1,4%), 
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Vitamin A, Vitamin B1 (0,48%), Vitamin B2 (0,14%) dan 
Vitamin C (2,5%). Biji millet memiliki tekstur yang keras dan 
kulitnya sulit dikupas. Hal inilah yang menyebabkan burung 
kenari kurang menggemari biji millet. Biji millet berukuran 
besar, berwarna merah, coklat, kuning muda atau krem, putih 
dan juga warna hitam. Biji millet merupakan campuran utama 
dalam pembuatan pakan mix karena harga biji millet yang 
murah dan mudah didapatkan di pasaran. Pencampuran biji 
millet dalam volume pakan sebaiknya memperhatikan tingkat 
konsumsi burung kenari untuk mengurangi biaya pakan dan 
biji millet yang terbuang percuma.  
 Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa 
rataan konsumsi masing-masing bijian oleh burung kenari 
sebesar 5,7±0,71 g/ekor/hari. Biji-bijian yang paling digemari 
berturut-turut adalah biji canary seed, biji sawi, biji niger, biji 
jewawut dan biji millet. Pembuatan campuran bijian mix untuk 
burung kenari dapat menggunakan pedoman persentase yang 
telah disajikan pada Tabel 7. 
 
4.2. Pertambahan Bobot Badan Burung Kenari dan 
 Pengaruh Pemberian Biji-Bijian Bebas Pilih 
 Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan salah 
satu parameter yang dapat digunakan sebagai standar 
produksi. Hasil perhitungan bobot badan pada burung kenari 
disajikan pada Lampiran 5, sedangkan rata-rata PBB burung 
kenari ditunjukkan pada Tabel 8. 
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 Tabel 8. Rata-rata bobot badan burung kenari 
Sebelum perlakuan 

(g/ekor) 
Sesudah perlakuan 

(g/ekor) 
PBB burung 

kenari 
(g/ekor/hari) 

19,75 20,18 0,03 
 

 Rata-rata pertambahan bobot badan burung kenari 
selama perlakuan berupa pemberian pakan bebas pilih 
terhadap berbagai macam biji-bijian sebesar 0,03 g/ekor/hari. 
Berdasarkan analisis uji t berpasangan (paired sample) 
didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara 
bobot badan burung kenari sebelum dan sesudah perlakuan. 
Tidak adanya perbedaan bobot badan ini barangkali 
disebabkan oleh laju pertumbuhan bobot badan yang rendah, 
meskipun secara statistik tidak terdapat perbedaan bobot badan 
setelah perlakuan. Namun angka pertumbuhan bobot badan 
sebesar 0,03 g/ekor/hari dapat dikatakan cukup representatif 
untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan bobot badan tersebut, 
karena burung kenari secara alaminya memiliki laju 
pertambahan bobot badan yang rendah. Keuntungan 
pemberian biji-bijian bebas pilih pada burung kenari yaitu 
dapat mengetahui tingkat konsumsi bijian yang paling 
digemari burung kenari hingga yang kurang digemari, 
sehingga dapat memberikan informasi mendasar tentang 
adanya persentase konsumsi dari masing-masing bijian yang 
diberikan. Sedangkan kerugian pemberian biji-bijian bebas 
pilih pada burung kenari yaitu burung kenari akan cenderung 
mengkonsumsi bijian yang memiliki kandungan lemak tinggi. 
Jika burung kenari banyak mengkonsumsi lemak maka akan 
mengalami kegemukan sehingga menyebabkan burung kenari 
malas berkicau.  
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 Pemberian bijian bebas pilih perlu ditunjang dengan 
adanya makanan tambahan seperti buah-buahan, sayuran dan 
telur sehingga mampu mencukupi kebutuhan nutrisi burung 
kenari. Faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan 
selain pakan yang diberikan adalah suhu lingkungan. Suhu 
lingkungan memberikan pengaruh dalam tingkat konsumsi 
pakan burung kenari. Hal ini terjadi jika suhu lingkungan 
panas maka burung kenari akan mengurangi konsumsinya, dan 
sebaliknya jika suhu lingkungan dingin maka burung kenari 
akan menaikkan konsumsinya. Soemadi (2003) menyatakan 
bahwa pertambahan bobot badan burung kenari dipengaruhi 
oleh konsumsi pakan dan suhu lingkungan sehingga pakan 
yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan burung kenari. 
Kebutuhan protein harian rata-rata burung kenari dewasa 
adalah 0,55 g/ekor, kebutuhan karbohidrat untuk burung 
kenari dewasa 1,79 g/ekor, kebutuhan lemak harian sebesar 
0,52 g/ekor, kebutuhan energi harian rata-rata yaitu 68,99 
kj/ekor, sedikit yang diketahui tentang persyaratan vitamin dan 
mineral untuk burung kenari tumbuh. Namun anak burung 
kenari umur 2 sampai 19 hari dengan tingkat pertumbuhan 1,2 
g diketahui memiliki kebutuhan kalsium 0,6 g, fosfor 0,29 g 
dan natrium 0,05 g (Herper dan Turner, 2000). 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Konsumsi pakan dari tertinggi hingga terendah berturut-

turut adalah canary seed sebesar 2,75±0,34 g/ekor/hari, 
biji sawi sebesar 1,39±0,16 g/ekor/hari, biji niger 
sebesar 0,97±0,12 g/ekor/hari, biji jewawut sebesar 
0,32±0,05 g/ekor/hari dan biji millet sebesar 0,27±0,04 
g/ekor/hari. 

2. Pemberian bijian bebas pilih tidak menunjukkan 
perbedaan terhadap pertambahan bobot badan burung 
kenari (Serinus canaria). 
 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan 
untuk peneliti selanjutnya adalah agar meneliti pengaruh 
pemberian biji-bijian bebas pilih terhadap produksi telur dan 
daya tetas telur burung kenari (Serinus canaria). 
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 Lampiran 1. Dokumentasi selama penelitian 
1. Macam-macam bijian yang digunakan dalam penelitian. 
a. Biji jewawut   b. Canary seed  

                  
    
c. Biji millet    d. Biji sawi 

                   
 
e. Biji niger 

  
  

 

 

  



38 
 

2. Proses penimbangan biji-bijian   

                       
3. Proses pemberian bijian dalam sangkar

  



39 
 

Lampiran 2. Hasil pengamatan konsumsi bijian (g/ekor/hari) 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

20/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jewawut 1 0 1 0 0 1 2 0 
Canary seed 10 0 8 4 5 2 0 2 
Millet 1 0 1 0 1 0 1 1 
Biji sawi 3 5 0 1 6 4 3 8 
Nigger 1 0 1 4 2 3 1 2 

 
Bijian konsumsi (g/ekor/hari) 

21/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jewawut 0 0 0 1 1 0 0 1 
Canary seed 9 0 6 8 7 3 0 2 
Millet 0 0 0 0 0 0 1 0 
Biji sawi 2 8 1 0 5 2 2 3 
Nigger 0 2 0 6 1 2 3 1 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

22/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jewawut 0 0 2 0 0 1 1 1 
Canary seed 8 0 8 6 5 3 0 6 
Millet 0 1 0 1 1 0 0 1 
Biji sawi 3 5 5 0 8 4 7 4 
Nigger 0 0 1 4 1 3 2 0 
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Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 
23/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  

Jewawut 0 2 1 0 1 1 0 1 
Canary seed 15 0 7 9 4 6 1 7 
Millet 0 1 1 0 0 0 1 0 
Biji sawi 1 7 1 1 7 2 3 2 
Nigger 1 0 2 8 0 3 5 1 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

24/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 0 1 1 0 0 1 1 1 
Canary seed 8 4 8 6 3 3 1 5 
Millet 1 0 0 0 0 0 1 0 
Biji sawi 5 5 2 4 4 3 3 2 
Nigger 0 0 0 4 1 2 4 1 
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Lampiran 2. Hasil pengamatan konsumsi bijian (g/ekor/hari) 
         (Lanjutan) 

Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 
25/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jewawut 0 0 0 1 1 1 0 3 
Canary seed 11 7 9 9 5 7 7 12 
Millet 1 0 1 0 1 1 1 1 
Biji sawi 6 5 3 2 9 2 2 3 
Nigger 0 2 0 8 2 3 5 0 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

26/03/2014  1 2  3 4 5 6  7  8  
Jewawut 1 1 1 1 0 1 1 0 
Canary seed 5 3 4 6 5 6 4 8 
Millet 0 1 4 1 0 0 0 1 
Biji sawi 4 3 1 2 3 1 1 0 
Nigger 1 1 1 3 1 1 1 1 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

27/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 0 1 1 0 0 0 2 1 
Canary seed 9 2 4 5 5 3 4 11 
Millet 1 1 4 1 1 0 1 0 
Biji sawi 3 2 3 2 2 2 2 2 
Nigger 0 0 0 4 3 4 2 0 
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Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 
28/03/2014  1 2  3  4  5  6  7  8  
Jewawut 1 1 0 1 0 1 0 0 
Canary seed 9 7 2 8 4 5 5 6 
Millet 0 0 0 0 1 0 1 1 
Biji sawi 2 2 1 1 1 2 3 1 
Nigger 0 0 0 6 4 2 1 3 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

29/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 1 0 4 1 0 0 0 0 
Canary seed 8 6 3 6 5 7 5 9 
Millet 0 1 2 0 0 1 0 0 
Biji sawi 6 1 3 1 2 1 3 2 
Nigger 2 1 0 4 4 3 2 2 
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Lampiran 2. Hasil pengamatan konsumsi bijian (g/ekor/hari) 
         (Lanjutan) 

Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 
30/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 0 1 3 2 1 1 0 0 
Canary seed 6 6 6 5 2 9 5 6 
Millet 1 0 0 1 1 0 0 0 
Biji sawi 2 3 3 1 1 1 4 2 
Nigger 0 0 0 4 3 2 2 3 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

31/03/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 0 1 1 1 1 2 0 1 
Canary seed 5 6 6 5 5 5 5 7 
Millet 2 1 2 0 1 1 2 0 
Biji sawi 4 2 3 2 1 2 2 1 
Nigger 0 0 0 6 5 2 4 2 

 
Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 

01/04/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 0 1 0 0 0 1 1 0 
Canary seed 7 6 6 4 5 6 5 5 
Millet 2 0 1 0 0 0 1 0 
Biji sawi 3 2 4 3 2 2 4 2 
Nigger 1 0 0 4 4 3 4 2 
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Bijian Konsumsi (g/ekor/hari) 
02/04/2014 1 2 3 4 5 6 7 8  
Jewawut 1 0 1 0 1 0 0 1 
Canary seed 6 8 7 6 5 6 5 7 
Millet 2 0 0 1 0 0 0 1 
Biji sawi 4 2 3 3 1 2 4 2 
Nigger 1 0 0 5 4 2 4 3 
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 Lampiran 3. Hasil perhitungan konsumsi bijian (g) 

Kandang Jewawut  
Canary 

seed  Millet  
Biji 
sawi  Niger  

1 5 116 11 48 7 
2 9 55 6 52 6 
3 16 84 14 33 4 
4 8 87 5 23 70 
5 6 65 7 52 35 
6 11 71 3 30 35 
7 8 47 10 41 40 
8 10 93 6 34 21 

Total 73 618 62 313 218 
Konsumsi/ 

2 ekor 5,21 44,14 4,42 22,35 15,57 
Konsumsi/ekor 0,32 2,75 0,27 1,39 0,97 

 
 Rumus yang digunakan untuk mengetahui konsumsi 
pakan harian dan rata-rata konsumsi harian yaitu dengan 
rumus : 
 
Jumlah konsumsi harian (g) = Jumlah total konsumsi bijian selama penelitian 
     Jumlah hari penelitian 

 
1). Menghitung konsumsi biji jewawut (g)  =  

 
= 5,21g/2 ekor/ hari 

     Jika dihitung konsumsi/ekor/hari diketahui  = ,  
 

= 0,32 g/ekor/hari 

2). Menghitung konsumsi biji canary seed (g) =   
 

= 44,14 g/2 ekor/hari 

 Jika dihitung konsumsi/ekor/hari diketahui = ,  = 2,75 g/ekor/hari 

3). Menghitung konsumsi biji millet (g)  =  
 

= 4,42 g/2ekor/hari 

  Jika dihitung konsumsi/ekor/hari diketahui  = ,  
 

= 0,27 g/ekor/hari 

4). Menghitung konsumsi biji sawi (g) =  
 

= 22,35 g/2 ekor/hari 

 Jika dihitung konsumsi/ekor/hari diketahui  = ,  
 

= 1,39 g/ekor/hari 

5). Menghitung konsumsi biji niger (g) =  
 

= 15,57 g/2 ekor/hari 

 Jika dihitung konsumsi/ekor/hari diketahui = ,  
 

= 0,97 g/ekor/hari 
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Lampiran 4. Persentase konsumsi bijian (%) 

Kandang 
Jewawut 

(g) 
Canary 
seed (g) 

Millet 
(g) 

Biji 
sawi (g) 

Niger 
(g) 

1 5 116 11 48 7 
2 9 55 6 52 6 
3 16 84 14 33 4 
4 8 87 5 23 70 
5 6 65 7 52 35 
6 11 71 3 30 35 
7 8 47 10 41 40 
8 10 93 6 34 21 

Total (g) 73 618 62 313 218 
Persentase 

(%) 5,68 48,13 4,82 24,37 16,97 
 
 Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 
konsumsi biji-bijian selama penelitian yaitu menggunakan 
rumus : 
 
Persentase konsumsi = Jumlah konsumsi salah satu jenis bijian (g)x 100% 
        Jumlah total konsumsi bijian yang diberikan (g) 
 
1. Menghitung persentase konsumsi bijian jewawut =  

 
 x 

100% = 5,6% 
2. Menghitung persentase konsumsi bijian canary seed 

=  
 

 x 100% = 48,1% 

3. Menghitung persentase konsumsi bijian millet =  
 

 x 
100% = 4,8% 

4. Menghitung persentase konsumsi bijian biji sawi =  
 

 x 
100% = 24,3% 
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5. Menghitung persentase konsumsi biji niger =  
 

 x 
100% = 16,9% 

 
Kesimpulan:  Persentase konsumsi biji-bijian selama 
 penelitian yaitu biji  jewawut sebesar 
 5,68%, biji canary seed sebesar 48,13%, biji 
 millet sebesar  4,82%, biji sawi sebesar 
 24,37% dan biji niger  sebesar 16,97%. 
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Lampiran 5. Bobot badan burung kenari (g/ekor) 

No. 
Sebelum 
perlakuan 

(X1) 

Setelah 
perlakuan 

(X2) 

Perbedaan 
sebelum dan 

setelah perlakuan 
(d) 

d2 

1 18 19 -1 1 
2 21 20 1 1 
3 18 20 -2 4 
4 21 21 0 0 
5 19 20 -1 1 
6 18 18 0 0 
7 21 21 0 0 
8 21 21 0 0 
9 17 17 0 0 

10 22 21 1 1 
11 19 19 0 0 
12 21 21 0 0 
13 22 23 -1 1 
14 18 20 -2 4 
15 20 21 -1 1 
16 20 21 -1 1 
∑ 316 323 -7 15 
∑ 19,75 g 20,18 g   

  

푑 =  
Σ푑
푛

=
−7
16

= −0,4375 
 

푠 =
( )
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s=
( )

  

 

S =   
  

푆 = ,   

 

푆 = ,   

 
푆 = 0,795833  
 
s =0,892095 
 
 

푡 =
√

  

 
푡 = ,

,
√

  

 
푡 = ,

,   

 
푡 = ,

,
  

 
t = -1,96167 
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Kesimpulan  :  
Berdasarkan data analisis dapat diketahui thitung adalah -
1,96167. Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dua arah. 
hasilnya ttabel yaitu 2.131449536 dengan melihat nilai thitung < 
nilai ttabel maka keputusannya  H0 diterima. Pertambahan 
bobot badan kenari sebesar 0,43 g/ekor diketahui dari bobot 
badan akhir-bobot badan awal, sedangkan pertambahan 
bobot badan burung kenari per hari adalah 0,03 g/ekor/hari 
yang diketahui dari jumlah PBB total dibagi dengan jumlah 
burung kenari. 

 


