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ABSTRACT 
 

THE  INFLUENCE OF CAGE BATTERY  ON CYCLES  REPRODUCTION OF 
LOVEBIRD (Agapornis roseicollis) 

 
 
 

The research was conducted at the  lovebirds breeding farm. It located at Jalan 
Papa Putih No. 22 district of Lowokwaru  Malang during May to August 2005. 

The aim of the research is to know the influence of vertical battery cage (3 
stairs) on the length of reproduction cycle and the days open of lovebird. 

The material were 21 pairs of lovebird were kept in battery cage 
(79x29,5x37cm) made from wire and designed with three stairs which each stairs 
used 7 pairs of lovebird. Experimental method used in this research with Nested 
Design with 3 treatment was repeated 2 times. Variables measured was reproduction 
cycle and days open of lovebird. Temperature in first stairs in the morning 25,1°C, 
afternoon 28,8°C and evening 26,6°C; the humidity in the morning is 
85,7%,afternoon 75,9% and evening 82%. Temperature in second stairs in the 
morning 25,9°C afternoon 30,4°C and evening 26,6°C ; the humidity in the morning 
85,85%, afternoon 72,25% and evening 83,55%. The temperature in third stairs in the 
morning 26,3°C, afternoon 31,3°C and evening 26°C ; the humidity in the morning 
81,2%, afternoon 69% and evening 81,9%. The average of reproduction cycle in each 
treatment was PI 80±0,41 days PII was 81±0,02 days and PIII was 87±0,00 days. The 
average of days open each treatment  was  PI 12±0,0004 days, P II was 15± 0,0008 
days and P III was 16± 0,0004. 

The result showed that there was non significant influence (P>0,05) on the 
length of reproduction cycle and length of days open of lovebird. The research 
concluded that three stairs cage battery was still eficient for cycle reproduction and 
length of days open and comfortable life of lovebird. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH KANDANG BERTINGKAT TERHADAP SIKLUS REPRODUKSI 
LOVEBIRD (Agapornis roseicollis) 

  
 

 
 Penelitian ini dilaksanakan di usaha pembudidayaan lovebird yang bertempat 
di jalan Papa Putih No. 22 Kecamatan Lowokwaru Malang selama 3 bulan yaitu bulan 
Mei sampai dengan Agustus 2005. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kandang 
bertingkat terhadap siklus reproduksi lovebird. Kegunaan penelitian adalah 
diharapkan dapat berguna bagi pembudidayaan lovebird dan memberikan informasi 
dalam usaha menggunakan kandang bertingkat untuk efisisensi produksi ternak. 
  
 Materi penelitian adalah 21 pasang lovebird, kandang yang digunakan adalah 
sangkar model battery yang terbuat dari kawat dengan ukuran 79x29,5x37 cm dan 
disusun tiga tingkat. Metode yang digunakan adalah metode percobaan yang 
dirancang dengan Rancangan Desain Tersarang dengan 3 perlakuan yaitu P1 untuk 
tingkat I dari kandang bertingkat, P2 untuk tingkat II dari kandang bertingkat, dan P3 
untuk tingkat III dari kandang bertingkat, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 
2 kali.Variabel yang diamati adalah siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi 
lovebird. Suhu di tingkat I pada pagi hari adalah 25,1º C, siang 28,8º C dan sore 26,6º 
C sedangkan kelembaban pada pagi hari adalah 85,7%, siang 75,9% dan sore 82%. 
Pada tingkat II suhu pada pagi hari adalah 25,9º C, siang 30,4º C dan sore 26,6º C 
sedangkan kelembaban pada pagi hari adalah 85,85%, siang 72,25% dan sore 83,55%. 
Pada tingkat III suhu pada pagi hari adalah 26,3º C, siang 31,3º C dan sore 26º C 
sedangkan kelembaban pada pagi hari adalah 81,2%, siang 69% dan sore 81,9%. 
Rerata siklus reproduksi  pada masing-masing perlakuan adalah PI 80±0,4086 hari, 
PII adalah 81±0,0163hari dan PIII adalah 87±0,0012hari. Rerata selang siklus 
reproduksi pada masing-masing perlakuan adalah PI 12±0,0004 hari, PII adalah 
15±0,0008hari  dan PIII adalah 16±0,0004 .  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing perlakuan 
terhadap siklus reproduksi dan lama selang siklus reproduksi lovebird tidak berbeda 
nyata (P>0,05). Disimpulkan bahwa dengan menggunakan kandang bertingkat tiga 
tingkat masih efisien dan memenuhi syarat untuk reproduksi  serta kenyamanan hidup 
lovebird. Disarankan untuk menggunakan kandang bertingkat untuk ternak lovebird 
karena lebih efisien dalam penggunaan tempat. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang 

 
Indonesia adalah daerah tropis yang mempunyai sumber daya alam yang 

beragam, banyak jenis hewan yang dapat dikembangkan sebagai hewan ternak. 

Perkembangan peternakan di negara ini sangat bagus sehingga ternak yang 

dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai 

bahan pangan melainkan juga sebagai penyalur hobi atau hiburan. 

Lovebird (Agapornis sp) memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

sumber pendapatan masyarakat. Hal ini karena animo pecinta burung hias ini cukup 

tinggi. Lovebird adalah burung yang sangat menarik untuk dinikmati keindahan aneka 

ragam warna bulunya, kelucuan perilaku dan suara kicauannya yang nyaring. 

Lovebird adalah burung impor yang habitat aslinya adalah benua Afrika yang 

beriklim tropis. Lovebird mudah dipelihara jika kita mengetahui kebiasaannya, 

berdasarkan habitat aslinya yang panas maka burung ini sangat cocok dikembangkan 

di Indonesia yang beriklim tropis dimana banyak rerimbunan pohon yang sejuk dan 

kelembaban udara yang disukai Lovebird untuk berkembang biak. 

Lovebird dapat berkembang biak dengan baik dalam penangkaran dan 

sepasang Loverbird tidak membutuhkan kandang yang terlampau luas, sehingga dapat 

dipelihara dalam kandang di halaman yang sempit. Penggunaan sistem kandang 

bertingkat merupakan usaha efisiensi produksi dalam usaha penangkaran Lovebird 

dilahan yang terbatas. Namun dalam penggunaan sistem kandang bertingkat perlu 

juga dipertimbangkan faktor kenyamanan ternak yang hidup dalam kandang tersebut, 

dalam hal ini adalah dalam sistem kandang tersebut ternak dapat berproduksi secara 

optimal. 



  

Nilai ekonomis dalam penangkaran Lovebird tidak hanya berpatokan pada 

efisiensi produksi saja, namun efisiensi reproduksi juga perlu diperhatikan juga. 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam efisiensi reproduksi adalah panjang 

siklus reproduksi dan panjang selang selang siklus reproduksi. Dengan adanya siklus 

reproduksi yang baik maka efisiensi reproduksi dapat tercapai.  

Unggas memiliki siklus reproduksi yang lebih pendek daripada komoditi 

ternak lainnya dan hal itu menjadi salah satu keuntungan tersendiri dalam 

pembudidayaannya, terutama untuk usaha komersial seperti ayam. Unggas komersial 

seperti ayam, siklus reproduksinya dapat diperpendek dengan bantuan alat dan 

campur tangan manusia, namun siklus reproduksi pada lovebird tidak dapat 

dilakukan. Salah satu fase dalam siklus reproduksi lovebird adalah masa pemeliharaan 

anak yang hanya dapat dilakukan oleh induk tersebut, sehingga lovebird memiliki 

siklus  reproduksi yang lebih panjang. Lovebird yang dibudidayakan untuk 

memperoleh keturunannya diharapkan mempunyai siklus reproduksi yang konstan 

sehingga efisiensi reproduksi selama pembudidayaan dapat tercapai. 

Masa penetasan seringkali menjadi masalah terbesar yang dihadapi seorang 

penangkar dalam mengembangbiakkan lovebird. Pada masa ini banyak penangkar 

menemukan anak mati dalam telur dengan jumlah yang besar. Faktor utama yang 

menyebabkan kematian anak dalam telur adalah kelembaban yang kurang tinggi. 

Lovebird membutuhkan kelembaban yang sangat tinggi (>65 %) agar telurnya dapat 

menetas. Masalah kematian anak di dalam telur dapat dicegah dengan menjaga 

kelembaban dan suhu dalam kandang selama masa pengeraman terutama pada 

penangkaran yang menggunakan sistem kandang bertingkat, hal ini dikarenakan 

dengan adanya perbedaan tingkat kandang maka akan ada perbedaan suhu dan 



  

kelembaban pada tiap – tiap tingkat kandang yang akan berpengaruh terhadap ternak 

dalam kegiatannya berreproduksi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Siklus reproduksi adalah rangkaian kegiatan – kegiatan reproduksi seekor 

ternak untuk menghasilkan individu baru yang membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Perbedaan tingkat kandang yang menyebabkan perbedaan suhu dan kelembaban 

dari setiap tingkat kandang akan menyebabkan perbedaan cekaman panas dari ternak 

yang ada di dalam kandang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dipelajari 

apakah pemakaian kandang bertingkat dalam usaha penangkaran Lovebird 

berpengaruh terhadap panjang siklus reproduksi dan panjang selang siklus reproduksi 

induk Lovebird.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kandang 

bertingkat terhadap panjang siklus reproduksi dan panjang selang siklus reproduksi 

Lovebird. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembudidayaan burung 

lovebird dalam usaha menggunakan kandang bertingkat untuk efisiensi produksi 

ternak. 

 

 

 



  

1.5. Kerangka Pikir 

Suhu lingkungan dan kelembaban udara merupakan unsur iklim yang 

mempengaruhi kehidupan ternak. Suhu udara dan kelembaban yang sedang 

menghasilkan lingkungan lingkungan lingkungan yang nyaman yang dibutuhkan 

ternak bagi kehidupannya. Nalbandov (1990) menjelaskan bahwa lingkungan yang 

nyaman sangat dibutuhkan bagi hewan-hewan untuk mengadakan reproduksi baik 

induk bunting ataupun untuk mengerami anak-anaknya. Suhu udara ideal yang 

dibutuhkan oleh unggas untuk berproduksi optimal adalah 12,5-22,5 °C (Anggorodi, 

1984).  

  Siklus reproduksi unggas dapat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara, 

ternak akan melakukan reproduksi bila berada pada suhu dan kelembaban yang 

optimal. Suhu dan kelembaban yang optimal bagi unggas berkisar antara 12,5 – 

22,5°C dan 60 – 80 % (Ensminger, 1990). 

Nescheim (1972) menjelaskan bahwa faktor non genetik memiliki pengaruh 

yang besar terhadap produksi burung, diantaranya adalah suhu lingkungan. Pada suhu 

lingkungan yang rendah atau tinggi akan menyebabkan ternak tidak baik kondisi 

tubuhnya (stress) dan aktivitas metabolismenya, sehingga pertumbuhan terhambat dan 

pencapaian dewasa kelamin lambat. Hal ini akan memperpendek panjang waktu 

bertelur. 

Gaya dan ukuran kandang merupakan hal yang berbeda pada tiap orang yang 

membuat. Tidak ada suatu ukuran khusus tentang ukuran kandang pada penangkaran 

Lovebird. Pada prinsipnya lebih besar lebih baik. Meletakkan Lovebird dalam satu 

pasang per kandang merupakan hal yang menguntungkan bagi penangkar Lovebird 

khususnya yang menghendaki adanya mutasi warna sehingga warna yang dihasilkan 



  

akan lebih bervariasi. Namun kerugiannya adalah membutuhkan banyak kandang dan 

tempat sehingga alternatifnya kandang dapat dibuat bertingkat. 

Kandang dapat disusun secara bertumpuk sehingga menghemat tempat. Dalam 

penumpukan kandang perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :(Prijono,2000) 

a. Tidak banyak gangguan, tenang dan mudah diawasi 

Tempat yang ramai dan banyak gangguan menyebabkan lovebird stress, 

sehingga daya tahan tubuhnya menurun yang dapat menyebabkan mudah terserang 

penyakit. Lovebird dengan kondisi seperti itu akan akan terganggu 

perkembangbiakannya. 

b.  Kering dan bebas angin 

Kandang yang diletakkan dibawah kondisi akan menjadi lembab. Kelembaban 

kandang yang terlalu tinggi memudahkan lovebird terjangkit penyakit. Sedangkan 

untuk kandang yang di atas terpaan angin akan lebih kencang. Sehubungan dengan 

hal itu maka akan lebih baik jika kandang diletakkan di tempat yang kering dan bebas 

angin. 

c.  Sinar matahari dan sirkulasi udara cukup 

  Lovebird membutuhkan sinar matahari yang cukup. Sinar matahari sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan anak lovebird. Selain itu sinar matahari sangat 

berguna untuk menerangi kandang agar tidak lembab, sehingga kesehatan lovebird 

terjaga. Oleh karena itu perlu diketahui apakah ketiga tingkat kandang cukup atau 

tidak mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik sehingga lovebird 

dapat berkembang biak dengan baik dengan siklus reproduksi serta selang siklus 

reproduksi yang tidak berbeda. 

 

 



  

1.6. Hipotesis 

 Penggunaan sistem kandang bertingkat dalam usaha penangkaran Lovebird  

memberikan pengaruh  terhadap panjang siklus reproduksi dan panjang selang siklus 

reproduksi Lovebird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.   Lovebird 
 

Lovebird adalah termasuk jenis burung berparuh bengkok dengan tubuh 

pendek gemuk. Burung ini memiliki paruh bengkok yang besar dan ekor yang yang 

indah. Spesies dari lovebird yang berbeda dapat diketahui dengan melihat warna dan 

tanda yang ada pada mereka. Lovebird memiliki berbagai macam variasi warna yang 

terlihat dari kombinasi yang unik. Lovebird muda memiliki warna yang tidak tajam 

dan ada tanda hitam pada paruhnya. Lovebird muda akan terlihat warnya bila ia 

mencapai pubertas (Brough,2003). 

Lovebird mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Phykum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Psittaciformes 

Family  : Psittacidae 

Sub familiy : Psittacinae 

Genus  : Agapornis 

Species : Agapornis fischeri, Agapornis roseicollis (Soenanto,2002). 

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

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

melakukan perkawinan, beberapa hari kemudian akan bertelur. Biasanya dalam 

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

            Induk betina tidak akan langsung mengerami telurnya setelah telur pertama 

dikeluarkan. Umumnya induk betina akan mengerami telurnya setelah telur kedua 

dikeluarkan atau bahkan setelah semua telur dikeluarkan kemudian dierami. Telur 



  

dierami oleh induk betina selama sekitar 23 hari dan menetas sebesar 75%-80% dari 

telur yang dierami. Terkadang induk jantan pun ikut mengerami telur bersama induk 

betinanya (Brough,2003) 

 

2.2. Perkandangan 

 Lovebird merupakan burung yang suka berinteraksi sehingga penting untuk 

menjaga kesehatan mereka dan menjaga kesenangan mereka dengan membiarkan 

mereka berpasangan dan tidak sendirian. Lovebird akan selalu berduaan sepanjang 

hari dan akan sembunyi dalam sarang jika tiba-tiba ada yang mengganggu mereka 

seperti suara ribut, binatang lain atau yang dianggap predator, dan bila mereka 

mendapat cekaman panas atau dingin (Brough,2003). 

 Umumnya peternak sering mengabaikan permasalahan kandang dan 

perlengkapan. Mereka beranggapan bahwa pengaruh kandang dan perlengkapan tidak 

nyata atau tidak menentukan terhadap keberhasilan usaha peternakan unggas. Namun 

sebenarnya biaya pembuatan kandang dan perlengkapan merupakan investasi yang 

cukup besar. Disinilah pada awal mendirikan kandang memperhatikan syarat-syarat 

meliputi syarat lokasi, bentuk dan konstruksi. Disamping itu pilihan sistem kandang 

yang akan dipergunakan perlu mempertimbangkan tujuan pemeliharaan, target yang 

akan dicapai dan upaya menjamin kesehatan ternak (Wiharto,1997). 

 Dalam penangkaran Lovebird yang penting adalah meletakkan Lovebird 

sepasang dan satu spesies karena jika dicampur maka mereka akan berkelahi 

(Brough,2003). 

 Lovebird membutuhkan sebuah kandang dengan setidaknya ada dua tempat 

untuk bertengger  ruangan untuk terbang. Sebuah kandang dengan panjang horisontal 



  

sekitar 60-75 cm dianjurkan unuk penangkaran Lovebird. Kandang yang terlalu 

sempit akan membuat Lovebird tidak nyaman (Bedwell,2002). 

 

                                       
 
                                     Gambar 1. Sepasang Lovebird Dalam Kandang 
 

Beternak Lovebird bisa dilakukan masal di kandang ren atau sepasang-

sepasang dengan sistem bertingkat. Supaya menghemat pemakaian ruang, sangkar 

ternak boleh ditumpuk 3-4 susun. Agar pertukaran udara lancar, setap baris hanya 

dijejer 2 sangkar. Sangkar tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Sangkar di 

bawah mudah dijangkau hewan pengganggu seperti tikus dan kucing. Selain untuk 

menjaga kesehatan burung, perawatan sangkar jadi lebih mudah. Bagian terbawah 

ditumpu konstruksi kayu atau besi setinggi 50 cm (Anonimous,2000). 

   



  

                                        
 
                                Gambar 2. Kandang Lovebird Dengan Sistem Kandang Bertingkat 

 

 Kandang untuk menangkarkan lovebird sebaiknya dipilih yang berbentuk 

empat persegi panjang. Bentuk kandang seperti itu akan memberikan keleluasaan 

lovebird untuk bergerak dan terbang. Berdasarkan tempatnya, kandang lovebird dapat 

diletakkan di dalam dan di luar rumah. Kandang yang dibuat dari jeruji atau kawat 

dapat disusun bertumpuk sehingga menghemat tempat. Dalam penumpukan kandang 

ini harus diperhatikan agar kandang yang di sebelah atas tidak mengotori kandang 

yang di bawahnya (Prijono,2004). Kandang lovebird biasanya terbuat dari bahan 

kawat dengan ruji –ruji  untuk dinding kandang agar burung tidak mudah lolos, 

burung masih dapat memanjat, serta dapat digunakan sebagai tempat untuk 

mengaitkan tempat pakan dan minum (Soenanto,2002).  Sepasang lovebird bisa 

ditangkarkan dalam sangkar berukuran 75 cm x 75 cm x 60 cm, 75 cm x 35 cm x 35 

cm, 90 cm x 37,5 cm x 62,5 cm, atau 45 cm x 45 cm x 45 cm. Sedangkan ukuran 

kotak sarang yang sesuai adalah sekitar 25 cm x 15 cm x 15 cm (Brough,2003).   

Yang lebih penting kecilnya ukuran sangkar menghemat pemakaian ruangan 



  

(Anonimous,2000). Kandang yang diletakkan di luar rumah biasanya berukuran lebih 

besar dan memiliki atap. Untuk kandang penangkaran dapat dibuat sistem bertingkat. 

Dengan sistem kandang ini maka dapat ditangkarkan lovebird dalam jumlah banyak 

(Prijono,2004). 

 

2.3. Suhu dan Kelembaban 

 Upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak tidak dapat mengabaikan 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang harus diperhatikan diantaranya adalah 

suhu, kelembaban dan cahaya. Suhu ideal bagi unggas adalah 13°-26° C. Di daerah 

tropis suhu sering mencapai 30°-31° C, sedang ternak diharapkan tetap berproduksi 

normal. Untuk itu dapat dilakukan dengan pengaturan kandang yang baik dan pada 

kandungan nutrien pakan. Kelembaban yang baik adalah 60%. Pada kelembaban 

kurang 40% dapat menimbulkan bulu anak ayam tipis , kusut serta kulit menjadi 

kering, pecah-pecah. Apabila diikuti dengan udara berdebu, maka sering 

mengakibatkan ternak terserang penyakit pernafasan. Kalau kelembaban di atas 72%, 

maka bulu akan menjadi basah, lengket dan pengab (Wiharto,1997). 

 Lovebird termasuk jenis burung yang memiliki tubuh yang panas, sehingga 

tidak perlu menjaga mereka agar tetap hangat, tetapi jangan sampai mereka mendapat 

kondisi yang terlalu dingin (Bedwell,2002). 

 Unggas adalah homeothermic, harus mempertahankan suhu badan dalam 

batasan yang sempit, bila diharapkan efisiensi fungsi berlangsung. Pada suhu tinggi 

ternak akan memperlambat kecepatan metabolisme dan nafsu makan berkurang. 

Squib et al.(1959), mengemukakan kemungkinan adanya fluktuasi suhu antara siang 

dan malam menempatkan ternak tahan terhadap tekanan panas. Saat-saat suhu dingin 

di malam hari ternak berusaha melepas panas badan yang diderita siang hari. 



  

Kelembaban tinggi untuk Indonesia jelas merugikan untuk unggas, karena 

mengurangi kelancaran pengurangan panas dengan jalan penguapan pada suhu tinggi. 

Romijn dan Lokhorst(1969), melaporkan bahwa persentase pelepasan panas dengan 

penguapan pada unggas lebih tinggi dalam iklim yang panas dan kering daripada yang 

panas dan lembab. Kelembaban tinggi dapat dibantu dengan adanya aliran udara yang 

baik. Oleh karena itu bentuk kandang dan bangunan sangat berarti dalam mengurangi 

panas dan kelembaban di tropis (Wiharto,1997). 

 Untuk mempertahankan suhu tubuhnya terhadap suhu lingkungan yang sangat 

bervariasi, ternak harus mempertahankan keseimbangan panas antara yang diproduksi 

tubuh atau panas yang didapat dari lingkungannya dengan panas yang hilang ke 

lingkungannya. Suhu  tubuh pada burung adalah 40-44° C. Ternak unggas tidak 

memiliki kelenjar keringat, sehingga tidak bisa mendinginkan badan dengan jalan 

berkeringat. Kemampuan ternak untuk mengeluarkan panas badannya melalui kondisi 

sangat terbatas. Pengeluaran panas badan melalui konfeksi akan naik bila angin sejuk  

berhembus dan pada saat yang sama mengeluarkan panas melalui penguapan juga 

bertambah. Oleh karena itu sistem perkandangan ternak di daerah tropik hendaknya 

diusahakan sedemikian rupa agar pergerakan udara sekitar bisa lancar. Produksi telur 

unggas tertinggi pada waktu suhu netral (Osbaldiston dan Sainsbury,1963). Suhu 

lingkungan yang tinggi dan konstan mempengaruhi kecepatan bertelur dan jumlah 

telur dan juga menyebabkan penurunan pada berat telur dan ketebalan kulit telur 

(Wilson,1949). Kekurangan air akan menambah besarnya pengaruh-pengaruh di atas. 

Fertilitas dan daya tetas telur juga menurun pada suhu yang tinggi (Williamson dan 

Payne,1993). 

 

 



  

2.4  Siklus Reproduksi Lovebird 

 Reproduksi adalah suatu proses yang rumit karena reproduksi bergantung pada 

berbagai fakor yang mempengaruhi proses tersebut (Anggorodi,1984). Dijelaskan 

pula dalam Frandson(1996), bahwa reproduksi sel atau mikroorganisme merupakan 

kemampuan untuk menghasilkan sel – sel atau organisme baru yang mirip aslinya. 

 Reproduksi pada hewan betina merupakan suatu proses kompleks yang dapat 

terganggu pada berbagai stadium sebelum dan sesudah permulaan siklus reproduksi         

(Toelihere,1981). Siklus reproduksi diartikan sebagai rangkaian semua kejadian 

biologi kelamin yang berlangsung secara sambung –menyambung hingga terlahir 

generasi baru dari suatu makhlik hidup. Jika siklus reproduksi dari suatu makhluk 

hidup terputus, maka kehadiran individu baru didunia ini akan terancam. Bila hal 

tersebut berlangsung terus – menerus maka suatu saat makhluk tersebut akan punah 

(Partodiharjo,1982) 

Proses biologis dalam siklus reproduksi meliputi proses reproduksi dalam 

tubuh jantan dan betina, sejak makhluk tersebut lahir sampai dapat  menghasilkan 

individu baru. Siklus reproduksi pada ternak meliputi : pubertas, musim kawin, siklus 

birahi, saat yang baik untuk inseminasi, fertilisasi, kebuntingan dan kelahiran 

(Partodiharjo,1982). Siklus reproduksi pada unggas pada dasarnya sama dengan 

hewan lainnya, namun pada unggas tidak terjadi kebuntingan karena ciri khas 

reproduksi unggas adalah menghasilkan telur yang nantinya akan dierami untuk 

menghasilkan individu baru. Lovebird juga memiliki siklus reproduksi seperti  unggas 

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

menetaskan, pemeliharaan anak dan selang siklus reproduksi. 

 

 



  

2.4.1  Pubertas 

 Pubertas atau dewasa kelamin adalah periode dalam kehidupan makhluk 

jantan atau betina dimana proses – proses reproduksi mulai terjadi, yang ditandai 

dengan kemampuan untuk pertama kalinya menghasilkan benih (Partodiharo,1982). 

 Toelihere(1982) mendefinisikan pubertas sebagai umur atau waktu dimana 

organ – organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. 

Dijelaskan pula bahwa pubertas atau dewasa kelamin terjadi sebelum dewasa tubuh 

tercapai, oleh karena itu sebaiknya hewan betina tidak segera dikawinkan setelah 

munculnya tanda-tanda pubertas, karena hewan tersebut masih belum sempurna 

proses pertumbuhan badannya (Partodiharjo,1982). Dewasa kelamin Lovebird 

tercapai pada saat umur 6 – 10 bulan dan siap untuk mencari pasangan, kawin serta 

berkembang biak (Soenanto,2002). 

 Tercapainya pubertas pada tiap individu hewan berbeda karena pertumbuhan 

tubuh dan kelamin sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah 

keturunan, iklim dan kondisi pakan serta faktor sosial (Partodihardjo,1982).  

 Faktor keturunan sangat menentukan saat tercapainya pubertas,contohnya 

induk Lovebird yang mencapai  pubertas pada saat umur 6 – 10 bulan kemungkinan 

besar akan menghasilkan anak yang mampu mencapai umur pubertas sama seperti 

induknya selama tidak ada faktor lain yang menghambat. Faktor iklim dan makanan 

juga berpengaruh terhadap pencapaian pubertas ternak, contohnya ternak yang hidup 

di kondisi  pakan yang mencukupi dan lingkungan  yang lebih sejuk akan mencapai 

pubertas lebih awal jika dibandingkan dengan ternak sejenis yang hidup pada kondisi 

pakan yang kurang dan suhu lingkungan yang lebih panas. Faktor lain yang juga 

mempengaruhi tercapainya pubertas adalah faktor sosial, yaitu adanya pejantan 

disekitar betina akan mempercepat tercapainya saat pubertas, sedangkan ternak betina 



  

yang tidak ada pejantan di sekitarnya akan mengalami perlambatan dalam mencapai 

pubertasnya (Partodihardjo,1982). 

 

2.4.2  Perkawinan 

 Lovebird yang telah mendapatkan pasangan yang cocok akan menampakkan 

tanda – tanda melakukan perkawinan. Pasangan tersebut akan saling berdekatan, 

bercumbu dan saling meloloh. Ketika masa – masanya kawin, pasangan Lovebird 

tersebut mulai aktif terbang kesana – kemari sambil mencari dan mempersiapkan 

tempat untuk bertelur. Prilaku pada masa kawin ditandai dengan seringnya Lovebird 

keluar masuk ke dalam kotak sarang. Oleh karena itu, suasana kandang dan 

lingkungan sekitarnya sebaiknya dijaga setenang mungkin  (Soenanto,2002). 

                                              
 
                             Gambar 3. Tingkah Laku Lovebird bersama pasangannya    
                                                                                                                                                                                                                                       
2.4.3  Masa Bertelur 

 Peristiwa fertilisasi pada unggas tidak diperlukan dalam persiapan produksi 

telur, akan tetapi peristiwa pembuahan atau proses fertilisasi sangat diperlukan untuk 



  

kegiatan reproduksi. Dengan demikian proses peneluran dapat berlangsung terus 

tanpa harus melalui proses perkawinan (Ensminger,1986). 

 Setelah masa kawin atau melakukan perkawinan, beberapa hari kemudian 

Lovebird akan menghasilkan telur. Telur Lovebird berwarna putih dan berbentuk 

lonjong, lebih besar dari telur parkit. Lovebird bertelur rata- rata antara 3 – 6 butir. Di 

habitat aslinya Lovebird mampu menghasilkan telur sampai 10 butir, tetapi hal ini 

sulit terjadi dalam penangkaran. Biasanya dalam bertelur ada tenggang waktu antara 1 

– 2 hari. Sturkie(1984) menyatakan bahwa dalam bertelur akan ada tenggang waktu 1 

hari yang biasanya disebut dengan istilah cluth. Lovebird yang baru pertama kali 

bertelur umumnya menghasilkan 4 butir telur saja(Soenanto,2002). 

 

2.4.4  Masa Mengeram dan Menetaskan Telur 

 Induk betina tidak akan langsung mengerami telurnya setelah telur pertamanya 

dikeluarkan. Umumnya induk akan mengerami telurnya setelah telur kedua dihasilkan 

atau bahkan setelah semua telurnya keluar. Telur dierami oleh induknya selama 

sekitar 24 hari. Terkadang pejantan juga ikut mengerami telur bersama betinanya. 

Pada masa mengeram induk betina jarang keluar dari sarangnya, sambil sesekali 

keluar mencari makan dan si jantan membantu mencarikan makan (Prijono,2000).  

 Masa pengeraman membutuhkan suasana lingkungan yang tenang. Dari 

jumlah telur yang dierami tidak selalu semuanya berhasil menetas, terkadang satu atau 

dua butir yang tidak menetas. Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah 

kelembaban yang kurang tinggi (Prijono,2000). 

 

 

 



  

2.4.5  Masa Pemeliharaan Anak 

 Anak Lovebird yang baru menetas dalam keadaan tidak berdaya sehingga 

membutuhkan perawatan untuk hidup selanjutnya. Saat didalam sarang, anak 

Lovebird dibesarkan oleh induk betina, sedangkan pejantannya bertugas menyuapi   

induk betina pada saat keluar kandang atau saat muncul dilubang sarang. Pakan yang 

diberikan induk betina pada anaknya adalah makanan yang telah ditelan dan 

kemudian dikeluarkan lagi dari lambung kelenjarnya. Melalui paruhnya, makanan 

tersebut dimuntahkan dan dimasukkan kedalam kerongkongan anaknya 

(Soenanto,2002). 

 Sejak menetas hingga anak berumur 50 hari, anak Lovebird masih diloloh oleh 

induknya. Induk betina dan anaknya menghabiskan waktunya dalam kotak sarang 

selama 6 – 7 minggu. Setelah anak keluar sarang, induk jantan yang bertugas 

mengasuh anak-anaknya sampai dapat terbang dan dapat mencari makanannya 

sendiri. Pada saat umur 2 bulan, anak Lovebird sudah lengkap bulu-bulunya dan 

sudah dapat mencari makanan sendiri bahkan sudah terbang sendiri (Prijono,2000). 

Oddoties(2001) menyatakan bahwa anak Lovebird dapat disapih ketika berumur 

antara 40-46 hari. Anak burung diasuh sampai umur 45 hari, kemudian mulai 

dipindahkan ke kandang penangkaran. Beberapa hari setelah dipisahkan dari anaknya, 

induk akan mulai bertelur lagi. Sepasang Lovebird dalam satu tahun dapat 

berkembang biak 4 periode. Lama proses peneluran, menetas dan membesarkan anak 

hingga dapat terbang mencapai 70 hari (Soenanto,2002). 

Pada saat induk mengasuh anaknya, selain pakan dan air minum harus 

disediakan, lingkungan disekitar kandang juga perlu diperhatikan, usahakan agar 

jangan sampai banyak semut yang masuk ke kandang, semut-semut ini sangat 

berbahaya bagi anak-anak Lovebird.Seringkali anak Lovebird yang baru menetas 



  

dikeroyok semut hingga mati. Oleh karena itu, kandang harus terbebas dari segala 

jenis semut, dengan cara menjaga kebesihan sekitar kotak sarang dan kandang 

(Prijono,2000) 

 

2.4.6  Selang siklus reproduksi 

Pada unggas, selang siklus reproduksi adalah waktu terminal induk berhenti 

bertelur setelah proses perawatan anak sampai menghasilkan telur lagi. Waktu ini 

digunakan untuk pemulihan kondisi (Djuniarti, 1993). 

Menurut Prijono(2005) Lovebird memerlukan waktu 2,5 sampai 4 bulan untuk 

melakukan perkawinan berikutnya atau rata – rata mempunyai siklus reproduksi 3 

bulan dan memiliki selang siklus reproduksi sekitar 15 hari. Beragamnya lama 

periode kosong atau selang siklus reproduksi dapat disebabkan karena kegagalan 

pembuahan ovum, faktor genetik, gangguan hormonal dan faktor manajemen. Panjang 

pendeknya selang siklus reproduksi dipengaruhi oleh kemampuan induk untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya setelah periode telur dan mengasuh anak. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternakan burung Lovebird di jalan Papa Putih 

No. 22 Kecamatan Lowokwaru Malang yang dimulai pada bulan Mei sampai bulan 

Agustus 2005. 

 

3.2. Materi Penelitian 

1. Lovebird  berumur 1-1,5 tahun yang berproduksi sebanyak 21 pasang 

milik peternak pembudidayaan Lovebird. 

2. Setiap pasang Lovebird ditempatkan dalam kandang  bertingkat tiga yang 

terbuat dari kawat dengan ukuran 79x29,5x37 cm. 

3. Perlengkapan kandang meliputi tempat tengger terbuat dari kayu yang 

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

sarang yang terbuat dari kayu dengan ukuran 18x15x23 cm dengan lubang 

di tengahnya berdiameter 5 cm, penjepit untuk menandai apakah burung 

sedang bertelur atau mengasuh anak dan nomor induk terbuat dari plastik. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan langsung dan pemanfaatan 

recording pemeliharaan yang ada. Metode penelitian adalah percobaan disain 

tersarang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini 

kriterianya adalah umur Lovebird yang sama yaitu 1-1,5 tahun yang berproduksi 

sebanyak 21 pasang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. 



  

Data skunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti (Marzuki, 1983). 

Sumber data skunder dalam penelitian ini berasal dari recording pemeliharaan burung 

Lovebird tahun 2005. 

 Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan pada saat burung Lovebird 

sudah bertelur sampai telur yang dihasilkan tersebut menetas dan kemudin bertelur 

kembali sebagai tanda satu siklus telah dijalankan. Setelah  Lovebird menghasilkan 

sekitar dua butir telur maka akan dierami. Apabila telur-telur sudah menetas, maka 

diamati kapan Lovebird tersebut bertelur lagi sehingga diketahui lamanya siklus 

reproduksi dari Lovebird tersebut. 

           Perlakuan dalam Percobaan Tersarang ini adalah : 

P1 : Kandang tingkat I 

PII : Kandang tingkat II 

P III : Kandang tingkat III. 

Masing-masing tingkat kandang diambil 7 pasang individu dan masing-masing 

perlakuan diulang sebanyak dua kali. Tiap pasang individu dari tiap tingkat kandang 

dilihat berapa panjang siklus reproduksi selama dua periode dan kemudian dari data 

panjang siklus reproduksi tersebut dapat diketahui panjang selang siklus reproduksi 

selama satu periode siklus reprduksi. Selama pengamatan juga dilakukan pencatatan 

pada suhu dan kelembaban pada tiap tingkat kandang yang dipasang selama 5 hari 

pengamatan. 

 

3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah panjang siklus reproduksi 

dan selang siklus reproduksi   Lovebird. Dengan adanya tingkat kandang yang 



  

berbeda maka dapat dilihat perubahan suhu dan kelembaban yang mempengaruhi 

siklus reproduksi burung lovebird. 

 

3.5. Analisis Data 

 Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisi sidik ragam sesuai 

metode percobaan tersarang. Metode linier percobaan tersarang menurut 

Sudjana(1994) adalah sebagai berikut : 

                                                     Yijk = µ + �i + �j(i) + �k(ij) 

dimana :  

i : perlakuan tingkat kandang (faktor P) 

j : panjang siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi (faktor R) 

k : ulangan 

Yijk      : pengamatan dari faktor P level ke i, faktor R level ke j. Faktor R bersarang 

pada faktor P, serta ulangan ke k. 

µ : faktor koreksi 

�i : pengaruh faktor P ke i 

�j : pengaruh faktor R level ke j 

�j(i) : pengaruh faktor R ke j tersarang pada faktor P level ke i 

�k(ij) :galat percobaan untuk level ke i (faktor P), level j ke faktor (R), ulangan ke k. 

 Apabila dalam pengolahan data ditemukan perbedaan yang sangat nyata 

(P>0,01) atau perbedaan yang nyata ( P>0,05 dan P<0,01) diantara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan selang kepercayaan 5% 

atau 1%. Hal ini untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan pengaruh 

terbesar diantara perlakuan yang diberikan. 

 



  

3.6. Batasan Istilah 

1.  Siklus reproduksi  :  rangkaian semua kejadian biologi kelamin yang 

berlangsung secara sambung –menyambung hingga terlahir generasi baru dari suatu 

makhlik hidup.  

2.  Selang siklus reproduksi   :   waktu terminal induk berhenti bertelur setelah proses 

perawatan anak sampai menghasilkan telur lagi. 

3. Kandang bertingkat  : Kandang pemeliharaan lovebird dengan sistem 

sangkar dengan model battery yang disusun tiga tingkat secara vertikal yaitu tingkat I 

berada di bawah, tingkat II di tengah dan tingkat III di atas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Kandang Bertingkat  Terhadap  Siklus Reproduksi 

 Lovebird dalam setahun dapat bereproduksi 4 periode dengan  panjang 

siklusnya rata-rata 91 hari. Lovebird adalah jenis unggas kelompok altricial,yaitu 

kelompok unggas yang  anaknya saat menetas dalam keadaan tidak berdaya dan perlu 

perawatan oleh induknya (Susrini,1993). 

 Hasil analisis ragam pengaruh kandang  bertingkat terhadap panjang siklus 

reproduksi dapat dilihat pada lampiran 4. Mengenai rataan pengaruh kandang 

bertingkat terhadap panjang siklus reproduksi dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Hasil analisis statistik panjang siklus reproduksi lovebird 
 

Perlakuan Rerata periode I Rerata periode II Notasi 

P I 80±0,4086 79±0,004 a 

P II 81±0,0163 82±0,0004 a 

P III 87±0,0012 83±0,0016 a 

 keterangan : huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan bahwa tidak     
terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05).  
 
 Dari tabel 1 tampak bahwa lama dari siklus reproduksi Lovebird pada masing 

– masing perlakuan yaitu tiap tingkat kandang adalah normal karena panjang siklus 

reproduksinya berkisar antara 79 – 87 hari dalam satu periode reproduksi. Prijono( 

2002 ) menyatakan bahwa dalam satu tahun Lovebird mampu bereproduksi sebanyak  

empat periode yaitu rata – rata 90 hari.  

 Dari hasil analisis statistik (lampiran 4) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel(0,01) 

sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat nyata dari perlakuan 

terhadap panjang siklus reproduksi, namun setelah dilakukan Uji Beda Nyata Terkecil 

diperoleh hasil yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata terhadap 

masing-masing perlakuan yaitu tingkat kandang tidak berpengaruh pada siklus 



  

reproduksi Lovebird. Hal ini dikarenakan kisaran perbedaan panjang siklus reproduksi 

tiap – tiap tingkat kandang tidak jauh berbeda dan panjang siklus reproduksi yang 

masih normal yaitu berkisar antara 79 – 87 hari. Perbedaan kondisi di luar kandang 

yang beragam tidak mempengaruhi produktivitas Lovebird karena kondisi kandang 

telah diatur melalui pemberian atap kandang berupa kaca fiber agar kondisi 

lingkungan yang diterima tiap pasang Lovebird hampir sama. 

 Tingkat kandang pada Lovebird tidak mempengaruhi induk Lovebird untuk 

berreproduksi karena suhu dan kelembaban pada tingkat kandang sudah sesuai dengan 

kondisi yang nyaman bagi lovebird, sehingga Lovebird mampu berproduksi dengan 

baik. Nescheim(1972) menyatakan bahwa suhu dan kelembaban yang sesuai akan 

memberikan kenyamanan pada kandang sehingga dapat menstimulasi kerja hormon 

adrenalin dalam mengurangi stress lingkungan sehingga pembentukan telur dapat 

berjalan normal. 

  Siklus reproduksi dipengaruhi oleh lingkungan permanen dan lingkungan 

temporer. Yang dimaksud dengan lingkungan permanen adalah adanya gangguan 

organ reproduksi atau perkembangan organ reproduksi yang terhambat, serta kondisi 

kandang khususnya kotak sarang yang kurang memadai sehingga mengganggu 

kenyamanan Lovebird dalam berproduksi. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Supandi   (1986), sangkar yang nyaman mutlak dibutuhkan oleh 

Lovebird agar dapat berproduksi secara optimal. Pengaruh lingkungan temporer 

adalah pengaruh yang bukan bersifat genetik,tetapi mempengaruhi produktivitas 

seekor ternak selama hidupnya (Harjosubroto,1994). Faktor lingkungan temporer 

adalah suhu dan kelembaban, curah hujan dan pakan serta keseimbangan protein dan 

vitamin dalam pakan. Suhu dan kelembaban yang sesuai akan memberikan 

kenyamanan pada kandang sehingga dapat menstimulasi kerja hormon adrenalin 



  

dalam mengurangi stress lingkungan sehingga siklus reproduksi dapat berjalan normal 

(Nascheim,1972). 

 Dengan demikian kondisi kandang yang bertingkat tiga mampu memberikan 

kenyamanan pada Lovebird dan memadai untuk digunakan sebagai sangkar 

pembudidayaan. 

 Kandang yang bertingkat merupakan faktor lingkungan yang sesuai untuk 

digunakan dalam penangkaran Lovebird dan tidak menimbulkan stress sehingga  

tempat yang dibutuhkan efisien. Soenanto(2002),menyatakan bahwa faktor 

lingkungan yang sesuai akan memberikan rasa nyaman dan dapat mengurangi stress 

pada induk. Lovebird merupakan burung yang membutuhkan kenyamanan termasuk 

dalam hal perkandangan. Kandang bertingkat tiga telah memberikan rasa nyaman 

pada Lovebird sehingga siklus reproduksinya  bisa optimal. Hal ini sesuai dengan 

Rahmawati (2002) yang menyatakan bahwa apabila lingkungan dirasa ramah artinya 

nyaman dan serasi akan memberikan pengaruh positif bagi produktivitas ternak, 

sedangkan apabila kondisi tidak nyaman maka produktivitas ternak akan terganggu. 

 

4.2. Pengaruh Suhu dan Kelembaban Pada  Kandang Bertingkat Terhadap 

Siklus Reproduksi dan Selang Siklus Reproduksi 

  Suhu dan kelembaban merupakan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi reproduksi ternak. Ternak akan melakukan reproduksi bila berada 

pada suhu dan kelembaban udara yang optimal. Suhu dan kelembaban uadara yang 

optimal bagi kegiatan reproduksi unggas adalah 12,5 – 22,5 ºC dan 60 – 80 % 

(Anggorodi,1984). Jika ternak berada pada suhu  dibawah suhu optimal maka ternak 

akan mengalami cekaman dingin, sedangkan jika ternak berada pada suhu diatas 

optimal maka ternak akan mengalami cekaman panas. Cekaman panas maupun dingin 



  

menyebabkan terhambatnya aktivitas reproduksi ternak karena energi yang 

seharusnya digunakan hilang untuk menanggulangi cekaman yang dialami oleh ternak 

tersebut. 

Tabel 2. Suhu dan Kelembaban Rata-rata Pada Tiap Tingkat Kandang 
 

Suhu (º C) Kelembaban (%) Tingkat 
Kandang 

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore 
I 25,1 28,8 26,6 85,7 75,9 82 
II 25,9 30,4 26,6 85,85 75,25 83,55 
III 26,3 31,3 26 81,2 69 81,9 

 

 Dari tabel 2 diketahui bahwa suhu rata-rata dari tiap tingkat kandang adalah 

antara 25-310 C dan kelembaban antara 75%-85%. Fluktuasi perubahan suhu dan 

kelembaban yang terjadi pada tiap tingkat kandang  tidak jauh berbeda dikarenakan 

kondisi diluar kandang yang dikondisikan seragam yaitu dengan memberikan atap 

dari plastik sehingga kondisi suhu dan kelembaban kandang relatif sama.Dengan suhu 

dan kelembaban tersebut Lovebird mampu beradaptasi dengan baik sehingga tidak 

mengganggu produktivitas. Hal ini sesuai dengan Rahmawati (2002) yang 

menyatakan bahwa peningkatan kemampuan bertahan dari lingkungan akan 

berpengaruh terhadap proses hormonal di dalam tubuh. Pelepasan hormon 

berpengaruh pada pembentukan dan pelepasan telur. Hernawan (2001)  menyatakan 

bahwa apabila ternak tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan akan memberi 

pengaruh negatif pada ternak yang menyebabkan produktivitas ternak akan terganggu. 

 Kenyamanan pada Lovebird juga meliputi bahwa dengan kandang bertingkat 

tiga tidak menimbulkan cekaman pada lovebird baik dari cekaman panas, cekaman 

dingin atau cekaman adanya predator lain yang dapat menimbulkan stress. Hal ini 

sesuai dengan dengan pendapat Rahmawati (2002) yang menyatakan bahwa cekaman 



  

yang berlangsung terus menerus akan mengakibatkan stress pada ternak dimana hal 

ini juga akan mempengaruhi produktivitas ternak tersebut. 

 Keadaan lingkungan termasuk kandang mempengaruhi dalam penangkaran 

Lovebird. Menurut Jones (2002) menyatakan bahwa penangkaran Lovebird 

membutuhkan suhu sekitar 600 F atau sekitar 150 C dan kelembaban sekitar 60%. Dari 

data suhu dan kelembaban diketahui rata-rata suhu 25-310 C dan rata-rata kelembaban 

69%-85%. Dengan demikian suhu dan kelembaban tersebut tinggi namun tidak 

berpengaruh terhadap ternak, karena Lovebird nyaman dengan suhu tersebut karena 

Lovebird mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan 

Nugroho (2002) yang menyatakan bahwa daya adaptasi lovebird sangat sempurna 

sehingga bisa hidup dan berkembang biak dengan baik di daerah tropis, subtropis 

maupun negara-negara yang memiliki empat musim. 

 

4.3. Pengaruh Kandang Bertingkat  Terhadap Selang Siklus Reproduksi 

 Selang siklus reproduksi lovebird dipengaruhi oleh kemampuan induk untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya setelah melalui fase bertelur,mengeram dan kemudian 

memelihara anaknya. Lama selang siklus reproduksi yang normal adalah antara 5 

sampai 13 hari. Hal ini disebabkan karena kecepatan tiap induk dalam memulihkan 

kondisinya tidak sama. Bakst and Bahr (1993) menyatakan bahwa selang waktu estrus 

dan ovulasi  dipengaruhi oleh lingkungan, genetik, psikologis dan tercukupi atau 

tidaknya kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut. 

 Hasil analisis ragam pengaruh kandang bertingkat terhadap panjang selang 

siklus reproduksi dapat dilihat pada lampiran 5. Rerata pengaruh kandang bertingkat 

terhadap panjang selang siklus reproduksi  dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis statistik panjang selang siklus reproduksi 
 



  

Perlakuan Rerata periode I Rerata periode II Notasi 

P I 13±0 12±0,0004 a 

P II 15±0,0008 15±0,0012 a 

P III 16±0,0004 16±0,0004 a 

keterangan : huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan bahwa tidak     

terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05)   

 
 Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa Fhitung > Ftabel(0,01), sehingga 

masing-masing perlakuan yaitu tingkat kandang berpengaruh nyata terhadap panjang 

selang siklus reproduksi, namun setelah dianalisis menggunakan Uji Beda Nyata 

Terkecil diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata terhadap panjang selang 

siklus reproduksi Lovebird. Hal ini disebabkan karena kisaran dari perbedaan panjang 

selang siklus reproduksi yang tidak signifikan. Panjang selang siklus reproduksi dari 

Lovebird yang diamati berkisar antara 12 – 16 hari, hal ini masih dalam kondisi 

normal. Adanya perbedaan mungkin disebabkan karena perbedaan kemampuan induk 

untuk memulihkan kondisi setelah periode memelihara anak. Keadaan yang demikian 

menunjukkan bahwa Lovebird mampu berproduksi dengan optimal meskipun berada 

pada kondisi kandang yang bertingkat dimana kemungkinan adanya perbedaan suhu 

dan kelembaban dari setiap tingkat kandang. Namun hal tersebut sudah diminimalisir 

dengan cara memberikan atap pada kandang sehingga perbedaan suhu dan 

kelembaban kandang tidak signifikan. 

 Usaha efisiensi reproduksi dalam usaha penangkaran Lovebird  dapat 

dilakukan dengan menjaga kondisi suhu dan kelembaban dari kandang bertingkat agar 

induk merasa nyaman dan tidak stress sehingga akan cepat menghasilkan telur 

kembali setelah dipisah dari anak – anaknya. Selain dengan cara tersebut, usaha 

memperpendek panjang fase selang siklus reproduksi juga dapat dilakukan dengan 

cara pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak tersebut melalui pakan sehari – hari. 



  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Sistem kandang bertingkat yang disusun tiga pada usaha penangkaran lovebird 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang siklus reproduksi dan 

lamanya selang siklus reproduksi. 

 

5.2. Saran  

  Siklus reproduksi yang optimal dapat dicapai dengan cara memperhatikan 

waktu menyapih anak yang tepat dan memberikan kondisi yang nyaman pada induk 

Lovebird  serta pemberian kualitas dan kuantitas pakan yang baik selama proses 

pemulihan agar induk cepat menghasilkan telur kembali,sehingga panjang selang 

siklus reproduksi induk Lovebird tidak terlalu lama. Penggunaan sistem kandang 

bertingkat tiga dapat digunakan dalam usaha penangkaran Lovebird  karena tidak 

berpengaruh terhadap panjang siklus reproduksi dan selang siklus reproduksi 

Lovebird , selain itu penggunaan sistem kandang bertingkat lebih ekonomis dalam hal 

penggunaan tempat. 
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Lampiran 1. Data  Panjang siklus reproduksi selama dua periode pengamatan 

P I P II P III No 
Periode I Periode II Periode I Periode II Periode I Periode II 

1 78 79 84 57 88 86 

2 84 73 82 92 89 93 

3 79 73 76 83 101 89 

4 85 85 73 85 78 79 

5 76 92 89 79 91 81 

6 87 86 74 89 71 75 

7 72 66 92 88 88 81 

561 554 570 573 606 584  
Total              1115               1143                1190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 2. Data panjang selang siklus reproduksi selama dua periode pengamatan 

P I P II P III No 
Periode I Periode II Periode I Periode II Periode I Periode II 

1 11 12 17 12 18 19 

2 16 18 10 23 25 24 

3 12 9 10 14 26 24 

4 14 17 12 15 9 13 

5 9 17 19 11 18 13 

6 19 9 12 16 1 7 

7 10 1 23 17 16 13 

91 83 103 108 113 113  
Total                 174                211                 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 3.Data Suhu dan Kelembaban Tiap Tingkat Dalam 5 Hari Pengamatan 
 

Tk Hari 
Ke 

Kdg Suhu (º C) Kelembaban 
(%) 

Kdg Suhu (º C) 
 

Kelembaban (%) 
 

  P S Sr P S Sr  P S Sr P S Sr 
1  27 28 26 83 75 82,

5 
 26 29 27 82 75 83 

2  26 30 27 82,5 75 83  25 29 26 82 75 82,5 
3 41 B 25 28 27 82 83 83 27 C 24 28 26 90,5 75 82,5 
4  24 30 27 91 75 83  24 30 27 91 68 75 

 
 
 
1 

5  25 28 27 91 83 83  25 28 26 82 75 82,5 
Rata-rata 25,

4 
28,
8 

26,
8 

85,9 78,
2 

82,
9 

 24,
8 

28
,8 

26,
4 

85,5 73,
6 

81,1 

Rata-rata tingkat Suhu P= 25,1   S= 28,8  Sr= 26,6      Kelembaban P=85,7  S= 75,9  Sr=82 
1  27 31 26 82,5 75,

5 
82,
5 

 27 29 27 82,5 75 91 

2  27 31 27 83 75 83  26 31 26 82 82,
5 

82 

3 40 B 26 30 27 82,5 5 83 26 C 25 30 27 82 75 83 
4  25 31 27 91 75,

5 
83  25 32 26 91 69 82,5 

 
 
 
2 

5  26 30 27 91 75 83  25 29 26 91 75 82,5 
Rata-rata 26,

2 
30,
6 

26,
8 

86 75,
2 

82,
9 

 25,
6 

30
,2 

6,4 85,7 75,
3 

84,2 

Rata-rata tingkat Suhu P= 25,9  S= 30,4  Sr= 26,6 Kelembaban P= 85,85 S= 75,25  Sr= 83,55 
1  29 28 25 68 75 82  28 30 27 83,5 75 75 
2  27 32 26 83 69 75  26 33 26 82 75 91 
3 33 B 25 30 26 82 75 82,

5 
25 C 25 31 26 91 69 82,5 

4  26 33 26 75 63 91  25 34 26 82,5 5 82,5 

 
 
 
3 

5  26 31 26 82,5 62,
5 

75  26 31 26 82,5 68,
8 

82,5 

Rata-rata 26,
6 

30,
8 

25,
8 

78,1 68,
9 

81,
1 

 26 31
,8 

26,
2 

84,3 69,
1 

82,7 

Rata-rata tingkat Suhu P= 26,3 S= 31,3  Sr= 26     Kelembaban P= 81,2 S= 69 Sr=81,9 
 
 
Keterangan : 
Kdg = Kandang 
P = Pagi 
S = Siang 
Sr = Sore 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 4.Analisis Ragam Pengaruh Tingkat Kandang Terhadap Panjang Siklus    
Reproduksi love bird 

 
Perlakuan  P I P II P III 
Periode I II I II I II 

Panjang siklus 
reproduksi  

78 
84 
79 
85 
76 
87 
72 

79 
73 
73 
85 
92 
86 
66 

84 
82 
76 
73 
89 
74 
92 

57 
92 
83 
85 
79 
89 
88 

88 
89 
101 
78 
91 
71 
88 

86 
93 
89 
79 
81 
75 
81 

Jumlah 561 554 570 573 606 584 
Total 1115 1143 1190 

 
 
JK Total        = (78)2 + (79)2 + …+ (81)2   =   285.924 

FK                = (1115+ 1143 + 1190)2        =  283.064,38 

                 42 

JK Tingkat Kandang ( JKTK) = (1115)2+(1143)2+(1190)2      _   283.064,38   =   205,19 

                                                                    14       

JK Tingkat Kandang dalam Siklus reproduksi  (TK – PR) : 

JK(TK-PR) I  =  (561)2 + (554)2    - (1115)2      =   3,5 

                                                   7                     14      

JK(TK-PR) II             =  (570)2 + (573)2    - (1143)2      =   0,64 

7                  14    

JK(TK-PR)III                   =  (606)2 + (584)2    - (1190)2      = 34,57 

                                                    7                     14      

JK (TK-PR)Total    = 3,5 + 0,64 + 34,57    =    38,71 

JK Galat             = JK Total – FK – JKTK – JK (TK-PR)Total 

              = 285.924 – 283.064,38 – 205,19 – 38,71 

              = 2.615,72 

 

 

 

 



  

Tabel analisis varian desain tersarang 

Sumber 
variasi 

db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

FK 
TK 

TK - PR 
Galat 

1 
2 
3 
36 

283.064,38 
205,19 
38,71 

2.615,72 

 
102,59 
12,90 
72,66 

 
7,95** 
0,18tn 

 
3,28 
2,86 

 
5,25 
4,39 

Jumlah 42 285.924 -    
  
Kesimpulan : Fhitung  > Ftabel 0,01 sehingga disimpulkan bahwa perlakuan kandang 
bertingkat  berpengaruh sangat nyata terhadap panjang siklus reproduksi Lovebird. 
 
SE      =      KTGalat                         BNT 5%      =  3,18  x  3,48 
           r x p 
          =       72,66                                                  =  11,07 
          2x3   
          =      3,48 
 

Perlakuan Rerata periode I Rerata periode II Notasi 

P I 80±0,4086 79±0,004 a 

P II 81±0,0163 82±0,0004 a 

P III 87±0,0012 83±0,0016 a 

 
Keterangan: dari tabel diatas dapat diketahui bahwa notasi pada setiap perlakuan 

adalah sama sehingga disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap panjang siklus reproduksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 5. Analisis Ragam Pengaruh Tingkat Kandang Terhadap Selang Siklus   
Reproduksi 

 
Perlakuan  P I P II P III 
Periode I II I II I II 

Panjang selang 
siklus reproduksi  

11 
16 
12 
14 
9 
19 
10 

12 
18 
9 
17 
17 
9 
1 

17 
10 
10 
12 
19 
12 
23 

12 
23 
14 
15 
11 
16 
17 

18 
25 
26 
9 

18 
1 

16 

19 
24 
24 
13 
13 
7 

13 
Jumlah 91 83 103 108 113 113 
Total 174 211 226 

 
 
JK Total         =       (11)2 + (16)2 + …+ (13)2   =   10.251 

FK            =       (174 + 211 + 226)2             =     8.888,59 

           42 

JK Tingkat Kandang ( JKTK)      =  (174)2 + (211)2 + (226)2      _    8.888,59   =   102,34 

                                                                         14       

JK Tingkat Kandang dalam Siklus reproduksi  (TK – PR)  : 

JK(TK-PR) I  =  (91)2 + (83)2    - (174)2         =    4,57 

                                     7                   14      

JK(TK-PR) II  =  (103)2 + (108)2   - (211)2      =    1,79 

7                14    

JK(TK-PR)III  =  (113)2 + (113)2    - (226)2      =   0 

                                        7                    14      

JK (TK-PR)Total     =  4,57 + 1,79 + 0  =   6,36 

JK Galat = JK Total – FK – JKTK – JK (TK-PR)Total  

  = 10.251 – 8.888,59 – 102,34 – 6,36 

  = 1.253,71 

 

 

 

 



  

Tabel analisis varian desain tersarang 

Sumber 
variasi 

db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

FK 
TK 

TK-PR 
Galat 

1 
2 
3 

36 

8.888,59 
102,34 

6,36 
1.253,71 

 
51,17 
2,12 
34,82 

 
24,14** 
0,06tn 

 
3,28 
2,86 

 
5,25 
4,39 

Jumlah 42 10.251 -    
  
Kesimpulan : Fhitung  > Ftabel 0,01 sehingga disimpulkan bahwa perlakuan kandang 
bertingkat  berpengaruh sangat nyata terhadap panjang selang siklus reproduksi 
Lovebird. 
 
SE      =      KTGalat                         BNT 5%      =  3,18  x  2,41 
           r x p 
          =       34,82                                                  =  7,66 
          2x3   
          =      2,41 
 

Perlakuan Rerata periode I Rerata periode II Notasi 

P I 13±0 12±0,0004 a 

P II 15±0,0008 15±0,0012 a 

P III 16±0,0004 16±0,0004 a 

 
Keterangan: dari tabel diatas dapat diketahui bahwa notasi pada setiap perlakuan 

adalah sama sehingga disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap panjang selang  siklus reproduksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lampiran 6. Denah kandang Lovebird 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

  

 

  
      E          D      C           B     A 
 

 
    Keterangan: 
                                                      A-E = Blok Kandang 
                                                          F = Kandang Pemisahan 

 
     
 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


