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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF LOVEBIRD MOTHER’S BODY WEIGHT ON 
EGG AMOUNTS, RESTING FASE, AND REPRODUCTION CYCLE OF 

Agapornis roseicollis AND Agapornis fisheri 
 
 

 This research was carried out at breeding  lovebird business, Permata 
Satwa Jl.Papa Putih No.22 district of Lowokwaru Malang from Juni to August 
2007. 
 The objectives on research were to study the influence of lovebird body 
weight on egg amount,  resting period and reproduction cycle of Agapornis 
roseicollis and Agapornis fisheri. 
 The materials of this research were lovebird of species Agapornis fischeri 
and Agapornis roseicollis ten couples each,  divided into two grade which were 
big  and small. The wire cages were used in this experimental with length, wide 
and height were 79 cm, 29.5cm and 37 cm respectively in  three stairs. The 
method of this research was experimentally. The data was analysed statistically in 
non parametric focusing on Kruskal- Wallis test. 
 The result of this research, indicated that the egg amounts and the length 
of reproduction cycle of each species had significant differences (Hhitung>H(0,05)) 
but had not significant different (Hhitung<H(0,05)) among the species. Resting fase 
of big and small body weight of each species had significant differences 
(Hhitung>H(0,05)) but have not  significantly different among spesies, however, love 
bird mothers of small body weight did not give any significant differences 
(Hhitung<H(0,05)) among species but had significant different for big body weight 
mothers. 
 The conclusion of this research were the amounts of eggs for big mothers 
had fewer eggs than those with small weight for Agapornis roseicollis and 
Agapornis fisheri. Resting fase of mother with big body weight for  Agapornis 
fischeri was shorter than Agapornis roseicollis, but for small body weight had no 
different. The resting fase and reproduction cycle for big body weight had shorter 
than small  ones. It is suggested that in keeping lovebird was better choosed the 
small body weight for  each spesies.  
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Bobot Badan Induk Lovebird Terhadap  
Jumlah Telur, Masa Kosong dan Siklus Reproduksi  

Agapornis roseicollis dan Agapornis fisheri 
 

Penelitian ini dilaksanakan di usaha pembudidayaan lovebird Permata 
Satwa bertempat di Jalan Papa Putih No. 22 Kecamatan Lowokwaru Malang pada 
bulan Juni sampai Agustus 2007. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bobot badan 
induk antara lovebird terhadap jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi 
Agapornis roseicollis dan Agapornis fisheri. 

Materi penelitian adalah 10 pasang lovebird species Agapornis fischeri 
dan 10 pasang lovebird species Agapornis roseicollis. Sangkar yang digunakan 
adalah sangkar dengan model baterai bertingkat tiga yang terbuat dari kawat 
dengan ukuran 79 cm x 29,5 cm x 37 cm. Metode yang digunakan adalah studi 
kasus dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik non parametrik dengan menggunakan metode 
Kruskal-Wallis test. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa jumlah telur pada 
masing-masing spesies memberikan perbedaan yang nyata (Hhitung>H(0,05)), dan 
antar spesies jumlah telur tidak memberikan perbedaan yang nyata 
(Hhitung<H(0,05)). Masa kosong pada masing-masing spesies memberikan perbedaan 
yang nyata (Hhitung>H(0,05)) dan pada antar spesies memberikan perbedaan yang 
nyata untuk bobot badan berat (Hhitung>H(0,05)), namun untuk bobot badan ringan 
tidak memberikan perbedaan yang nyata (Hhitung<H(0,05)). Siklus reproduksi 
memberikan perbedaan yang  nyata pada masing-masing spesies (Hhitung>H(0,05)) 
dan tidak memberikan perbedaan yang nyata pada antar spesies (Hhitung<H(0,05)) 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bobot badan induk 
baik untuk bobot badan berat adan bobot badan ringan tidak memberikan 
pengaruh terhadap jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi pada kedua 
spesies A. Roseicollis dan A. Fischery. Sedangkan untuk masing-masing spesies 
untuk bobot badan berat dan bobot badan ringan memberikan pengaruh nyata 
pada jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi. Saran yang dapat diberikan 
yaitu untuk meningkatkan produktifitas dengan melihat bobot badan terhadap 
jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi harus dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Negara Indonesia terletak di daerah tropis yang memiliki sumber daya 

alam yang beragam dalam berbagai jenis hewan yang dapat dibudidayakan dan 

dikembangkan sebagai ternak. Ternak tidak hanya dibudidayakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia secara lahir saja seperti pangan atau sandang 

melainkan juga sebagai sarana dalam penyaluran hobi. 

 Salah satu hewan yang di gunakan sebagai tempat penyaluran hobi atau 

hiburan adalah burung. Berbagai jenis burung, baik burung yang memiliki suara 

indah maupun yang memiliki keunikan seperti warna bulu adalah salah satu 

hewan yang telah lama dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia. 

Pembudidayaan ini bertujuan untuk melestarikan burung yang ada di habitat 

aslinya yang masih banyak diburu. 

 Lovebird adalah salah satu jenis burung hias yang mempunyai warna bulu 

yang beragam, bertubuh mungil, mempunyai tingkah laku yang lucu, dan suara 

yang merdu, membuat Lovebird sering dilombakan pada kontes-kontes burung, 

sehingga tidak heran jika Lovebird mempunyai nilai komersial yang cukup tinggi. 

Spesies lovebird yang umum dipelihara di Indonesia adalah A. roseicollis dan A. 

fischeri. Kedua spesies ini merupakan spesies lovebird yang paling mudah 

ditangkarkan. Warna bulu yang dihasilkan dari spesies ini juga beraneka ragam 

dan terdapat warna-warna mutasi yang sangat indah (Prijono, 2002). Seperti 

halnya ternak lain, pembudidayaan lovebird tidak terlepas dari berbagai faktor 
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yang mempengaruhi pengembangannya. Faktor-faktor lain seperti pakan, bibit, 

manajemen pemeliharaan maupun lingkungan penting untuk diperhitungkan 

dalam pemeliharaanya, dimana faktor-faktor yang sangat mempengaruhi 

produktifitas ternak adalah reproduksi ternak itu sendiri. Reproduksi yang baik 

akan meningkatkan produksi ternak tersebut, sehingga untuk mendapatkan 

keberhasilan dalam usaha peternakan maka ternak diharapkan memiliki efesiensi 

reproduksi yang baik. 

Siklus reproduksi merupakan faktor penentu efisiensi reproduksi pada 

ternak yang mengambil peran penting dalam keberhasilan usaha peternakan. 

Dengan adanya silkus yang baik maka efisiensi reproduksi dapat tercapai. Siklus 

reproduksi lovebird yaitu pemeliharaan anak hanya dapat dilakukan oleh induk 

burung tersebut sehingga lovebird mempunyai siklus reproduksi yang lebih 

panjang. Lovebird yang dalam pembudidayaannya bertujuan untuk mendapatkan 

keturunan diharapkan memiliki siklus reproduksi yang konstan dengan demikian 

efisiensi reproduksi selama pembudidayaan dapat tercapai. 

 Bobot badan setiap spesies lovebird berbeda tergantung pada pertumbuhan 

dan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Spesies A. Roseicollis memiliki 

ukuran tubuh lebih besar daripada A. Fischeri. Ciri-ciri A. roseicollis memiliki 

ciri-ciri ukuran tubuh dengan panjang 15 cm dan berat 46-63 gram.Ciri-ciri A. 

fischeri adalah memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 cm dan berat 42-58 

gram. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh bobot badan induk pada lovebird spesies 

A. roseicollis dan A. fischeri terhadap jumlah telur, masa kosong dan 

siklus reproduksi. 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh bobot badan induk antara lovebird 

spesies A. roseicollis dan A. fischeri terhadap jumlah telur, masa kosong 

dan siklus reproduksi. 

 
1.3.  Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh bobot badan induk terhadap jumlah telur, 

masa kosong dan siklus reproduksia pada lovebird spesies A. roseicollis 

dan A. fischeri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh bobot badan induk terhadap jumlah telur, 

masa kosong dan siklus reproduksia antara lovebird spesies A. roseicollis 

dan A. fischeri. 

 
1.4.  Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam memperbaiki 

pemeliharaan Lovebird sehubungan dengan pengaruh bobot badan induk terhadap 

jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi antara lovebird spesies A. 

roseicollis dan A. fischeri. 

 
1.5. Kerangka Pemikiran 

Burung lovebird merupakan salah satu jenis unggas dari kelas aves yang 

memiliki siklus reproduksi sama dengan unggas lainnya yaitu bertelur, mengeram 

dan menetaskan telur. Breton (1997), menyatakan bahwa anak lovebird dapat 
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disapih ketika berumur antara 40 sampai 50 hari. Beberapa hari setelah anak 

burung dipisahkan, induk lovebird akan mulai bertelur kembali. Sepasang burung 

lovebird dalam 1 tahun dapat berkembang biak 4-6 periode. Lama proses 

peneluran, menetas dan membesarkan anak hingga dapat terbang adalah 70-90 

hari. 

Siklus reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsumsi 

pakan, kualitas pakan, kondisi ternak (bobot badan), lingkungan dan genetik. 

Menurut Rasyaf (1991) konsumsi pakan ternak sebelum berproduksi umumnya 

lebih banyak dibandingkan kebutuhan pakan setelah berproduksi. Sebab itu bobot 

badan yang baik dan seimbang juga akan meningkatkan efisiensi produksi telur, 

bobot telur dan kualitas telurnya. Tinggi rendahnya produksi telur dipengaruhi 

oleh kemampuan ternak menyesuaikan diri dengan lingkungan disamping faktor 

genetis. 

Dilihat dari jenis yang berbeda antara A. roseicollis dan A. fischeri maka 

lovebird tersebut mempunyai karateristik yang berbeda pula misalnya pada selang 

bertelur, menetas dan memelihara anak sampai bertelur kembali. 

 

1.6.  Hipotesis 

1. Adanya perbedaan pengaruh bobot badan induk pada spesies lovebird 

spesies A. Roseicollis dan A. Fischeri terhadap jumlah telur, masa kosong 

dan siklus reproduksi. 

2. Adanya perbedaan pengaruh bobot badan induk antara spesies lovebird 

spesies A. Roseicollis dan A. Fischeri terhadap jumlah telur, masa kosong 

dan siklus reproduksi. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Lovebird 

Lovebird diberikan nama demikian merupakan jenis burung yang mempunyai 

anggota paruh bengkok, kebiasaan bertengger dan saling berdekatan dengan pasangannya 

pada setiap kesempatan. Cara pemeliharaannya tidak terlampau sulit, burung ini dapat 

diberi pakan berupa biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Lovebird tidak 

memerlukan kandang yang luas, burung ini dapat berkembangbiak dalam kandang yang 

berukuran sedang. Lovebird juga tidak menimbulkan suara berisik seperti parkit (Prijono, 

2005).  

Lovebird baru dikenal masyarakat penggemar burung di Indonesia sekitar 3-4 

tahun yang lalu. Meski demikian, burung ini cepat populer, bahkan melampaui 

popularitas burung-burung hias lokal, seperti kakaktua dan betet. Lovebird yang bukan 

merupakan burung asli Indonesia dan habitat asli burung ini adalah Afrika. Burung yang 

mempunyai bulu indah ini termasuk anggota suku Psittacidae (burung paruh bengkok) 

dan memiliki nama ilmiah yang berasal dari genus Agapornis (Sutejo, 2002). 

Warna bulu yang sangat bervariasi, karena ada spesies (jenis), yang semuanya 

termasuk dalam genus Agapornis. Ke-9 spesies itu adalah Abyssian (A.Taranta), 

Madagaskar (A.Cana), Red-faced (A.Pullaria), Black-collared (A.Swinderniana), Peach-

faced (A.Roseicollis), Nyasa (A.Lilinae), Black-cheeked (A.Nigrigenis), Fischer 

(A.Fischeri), dan Masked (A.Personata) (Agus, 2003). 

 Beberapa ahli burung membagi lovebird berdasarkan tingkat kelangkaannya, yang 

mana terdapat dua pengelompokan jenis umum dan langka. Jenis umum misalnya 



A.Roseicollis, A.Personata, dan A.Fisheri. Selebihnya merupakan persilangan dengan 

A.Personata. Yang paling banyak dipelihara di Indonesia adalah Red-faced lovebird 

(A.Pullaria), jenis ini mempunyai ciri khusus pada wajah dan keningnya (Prijono, 2005). 

 Susunan klasifikasi lovebird (Soenanto, 2002), berdasarkan chesklist of bird of 

word yang disusun Peterson (1986) adalah sebagai berikut : 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Psittaciformes 

Family  : Psittacinae 

Sub Family : Agapornis 

Spesies : Agapornis sp 

 

2.2. Agapornis fischeri 

 Lovebird kacamata fischeri termasuk jenis lovebird yang mudah 

dikembangbiakkan. Pada musim berkembang biak, jenis lovebird ini membangun sarang. 

Antara lovebird jantan dan betina sulit dibedakan dapat dilihat pada Gambar 1. Burung 

jenis ini penyebarannya di Tanga (Tanzania) (Breton, 1997). 

 Ciri-ciri Agapornis fischeri adalah memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 cm 

dan berat 42-58 gram. Pada burung dewasa umumnya memiliki bulu berwarna hijau, 

lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya; dahi, pipi dan kerongkongan berwarna 

merah oranye; bulu di bagian kepala lainnya berwarna hijau pudar; bagian atas dada dan 



kerah sekitar leher berwarna kuning; bagian atas ekor berwarna biru muda; bagian bawah 

sayap berwarna biru dan hijau; ekor berwarna hijau; lingkar di sekeliling mata berwarna 

putih; paruh berwana merah; iris berwarna cokelat; kaki berwarna abu-abu muda. Pada 

burung muda memiliki ciri-ciri bulu berwarna lebih muda dibandingkan bulu burung 

dewasa, terutama bulu pada kepala; pada pangkal paruh bagian atas terdapat bercak kecil 

berwarna hitam (Prijono, 2005). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Agapornis fischery  

2.3. Agapornis roseicollis 

 Jenis lovebird ini mudah dikembangbiakkan dan umum diperdagangkan di 

Indonesia. Agapornis roseicollis mempunyai warna yang indah dan suara paling keras 

dari jenis lainnya. Dalam pemeliharaannya atau penangkarannya sebaiknya dilakukan 

secara berpasangan karena jenis lovebird ini tidak cocok dipelihara secara berkelompok 

atau digabungkan dengan jenis burung lainnya. Antara burung jantan dan betina sulit 

dibedakan dapat dilihat pada Gambar 2. Warna mutasinya adalah albino (buluputih, mata 

merah), lutino (bulu kuning, mata merah), golden cherry (bulu kuning emas sampai 

merah muda), pied (bercak warna), cinnamon (cokelat kekuningan (Prijono, 2005). 

 



 

 

 

 

Gambar 2. Agapornis roseicollis 

 Ciri-ciri Agapornis roseicollis adalah memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 

cm dan berat 46-63 gram. Pada burung dewasa umumnya memiliki bulu dan di belakang 

mata berwarna merah; pipi, kerongkongan dan bagian atas dada berwarna merah muda; 

tunggir berwarna biru terang; bulu di bawah sayap berwarna hijau dengan sedikit warna 

biru; ekor bagian atas hijau, bagian bawah kebiruan; paruh berwarna gading; iris 

berwarna cokelat tua; kaki berwarna abu-abu. Burung muda warna bulu umumnya lebih 

pucat dari burung dewasa. Bercak hitam kemungkinan terlihat pada bagian atas paruh 

(Prijono, 2005). 

 

2.4.  Siklus Reproduksi Lovebird 

Siklus reproduksi meliputi pubertas atau dewasa kelamin, perkawinan  masa 

bertelur, masa mengeram dan menetaskan telur, masa memelihara anak dan masa kosong, 

hal ini diatur oleh faktor lingkungan, genetik, tingkah laku : 

a. Pubertas atau Dewasa Kelamin 

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

untuk mencari pasangannya melalui penjodohan. Secara alami lovebird setelah 

melakukan perkawinan, beberapa hari kemudian akan bertelur. Dalam masa 



bertelur ada tenggang waktu antara 1 sampai 2 hari untuk jarak bertelur 

(Soenanto, 2002). 

b. Perkawinan  

Setelah mendapatkan pasangan yang cocok antara lovebird betina dan 

jantan, tidak lama kemudian menunujukkan gejala-gejala melakukan perkawinan. 

Satu sama lain saling berdekatan, bercumbu dan saling meloloh. Ketika masa 

kawin kedua pasang lovebird mulai aktif terbang kesana kemari sambil mencari 

tempat persiapan meletakkan telur. Perilaku pada masa kawin ditandai dengan 

seringnya keluar masuk kotak sarang baik jantan maupun betina. Perkawinan 

seringkali terjadi di dalam kotak sarang. Oleh karena itu, suasana kandang dan 

lingkungan sekitarnya harus setenang mungkin (Soenanto, 2002). 

c. Masa Bertelur 

Setelah masa kawin atau melakukan perkawinan beberapa hari kemudian 

akan bertelur. Telur lovebird berwarna putih berbentuk lonjong, lebih besar 

daripada telur parkit. Rata-rata bertelur antara 3-6 butir. Di habitat aslinya 

lovebird mampu bertelur hingga 10 butir, tetapi hal ini sulit terjadi dalam 

penangkaran. Biasanya dalam bertelur ada tenggang waktu antar 1 sampai 2 hari 

(Soenanto, 2002). Menurut Sturkie (1984) menyatakan bahwa dalam bertelur 

akan ada tenggang waktu 1 hari yang biasa disebut dengan istilah clutch. Clutch 

adalah jarak atau interval antara bertelur pertama dengan bertelur selanjutnya. 

Lovebird yang baru pertama kali bertelur umumnya hanya menghasilkan 4 butir 

telur saja (Soenanto, 2002) 



Ada pasangan lovebird yang bertelur cukup banyak yaitu antara 4-6 butir, 

disisi lain ada pasangan lovebird yang hanya menghasilkan 1-2 butir telur. 

Apabila ditemukan kondisi seperti ini maka sebaiknya sebagian telur yang banyak 

dipindahkan ke pasangan lovebird yang mengerami telur sedikit. Telur yang 

dipindahkan harus dipastikan berumur sama dengan telur yang berjumlah sedikit. 

Pemindahan telur dapat dilakukan pada jenis lovebird yang berbeda. 

d. Masa Mengeram dan Menetaskan Telur 

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 baru 

dierami. Induk betina tidak akan langsung mengerami telurnya setelah telur 

pertama dikeluarkan. Betina mulai mengerami setelah telur kedua dikeluarkan. 

Masa inkubasi antara 23-25 hari. Pejantan terkadang juga ikut membantu 

mengerami sehingga pengeraman dapat dilakukan secara bergantian. (Agus, 

2003).  

 Pada masa mengeram induk betina jarang keluar sarang (Prijono, 2005). 

Masa pengeraman yang relatif cukup lama hampir sama waktunya dengan masa 

penetasan telur ayam. Pada masa pengeraman, lovebird betina lebih banyak 

waktunya berada di dalam kotak sarang sambil sesekali keluar untuk mencari 

makan dan si jantan membantu mencarikan bahan makanan. 

Di masa mengeram dibutuhkan suasana lingkungan yang tenang. Dari 

jumlah telur yang dierami tidak selalu semuanya dapat menetas ada kalanya satu 



atau dua tidak menetas (Soenanto, 2002). Pengeraman pada burung akan berhenti 

bila telur menetas. 

e. Masa Memelihara Anak 

Masa memelihara anak pada beberapa bangsa burung lamanya sampai 

anak-anaknya bisa mandiri atau dapat dikatakan dapat mencari makanan sendiri. 

Anak disebut mesin pertumbuhan sedangakan pejantan dan induk adalah mesin 

pencari dan pemberi makan yang tidak kenal lelah meskipun sang anak pada 

beberapa minggu telah keluar sarang kemudian terbang (Peterson, 1986). 

Anak lovebird yang baru menetas dalam keadaan tidak berdaya sehingga 

membutuhkan perawatan untuk hidup selajutnya. Saat di dalam sarang anak 

lovebird dibesarkan oleh induk betina, sedangkan induk jantan bertugas untuk 

menyuapi induk betina maupun anak. Jenis pakan .yang diberikan induk betina 

kepada anaknya adalah makanan yang telah ditelan oleh induk yang kemudian 

dikeluarkan lagi dari lambung kelenjar. Melalui paruhnya makanan tersebut 

dimuntahklan kembali oleh induk dan dimasukkan ke dalam kerongkongan 

anaknya (Soenanto, 2002). Kedua induk memiliki susu tembolok yang terletak di 

samping oesopagus. Susu tembolok ini berfungsi bila mendapatkan rangsangan 

dari hormon prolaktin yang disekresikan oleh kelenjar pituitari yang berpusat di 

otak (Moment, 1967). 

Sejak menetas hingga anak berumur 50 hari anak lovebird masih disuapi 

oleh induk betina. Induk betina dan anaknya menghabiskan waktu di dalam 

sarang selama 6-7 minggu. Setelah anak keluar sarang maka induk jantan akan 

mengasuh anak sampai dapat terbang dan dapat mencari makan sendiri. Pada 



umur 2 bulan anak sudah lengkap dengan bulu-bulunya dan sudah dapat mencari 

makanan  sendiri bahkan sudah dapat terbang dengan sempurna (Prijono, 2005). 

Menurut Oddoties (2001) menyatakan bahwa anak lovebird dapat disapih ketika 

berumur antara 40 sampai 50 hari. Anak burung yang diasuh setelah umur 45 hari 

kemudian mulai dipindahkan ke kandang penangkaran, beberapa hari setelah anak 

burung dipisahkan induk lovebird akan mulai bertelur kembali. Sepasang lovebird 

dalam 1 tahun dapat berkembang biak 4 periode. Lama proses peneluran, menetas 

dan membesarkan anak hingga dapat terbang adalah 75 hari (Le Breton, 1997). 

Menurut Soenanto (2002), jika pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan 

baik dan benar maka dalam satu tahun lovebird dapat berkembangbiak sampai 4 

periode bahkan lebih dan setiap kali berkembang biak dapat menghasilkan telur 

rata-rata 4 ekor anak. 

f. Masa Kosong  

 Pada unggas, selang siklus reproduksi atau yang biasa disebut masa 

kosong adalah waktu terminal dengan induk berhenti setelah periode perawatan 

anak dan waktu itu digunakan untuk pemulihan kondisi tubuh (Djuniarti, 1993).  

Menurut Prijono (2005) bahwa 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. Luckey (2003) menjelaskan pula bahwa panjang 

pendeknya selang siklus reproduksi atau masa kosong dipengaruhi oleh 



kemampuan kecepatan  induk untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah 

periode bertelur dan mengasuh anak  

 
2.5. Bobot Badan  

Setiap jenis lovebird memiliki ukuran fisik yang berbeda-beda. Agapornis 

roseicollis memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari pada Agapornis fischeri. 

Agapornis roseicollis memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 cm dan berat 46-63 

gram sedangkan Agapornis fischeri memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 cm dan 

berat 42-58 gram (Prijono, 2005). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian lapang dilaksanakan di pembudidayaan Lovebird Permata Satwa 

yang bertempat di jalan Papa Putih 22 Kecamatan Lowokwaru Malang yang 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2007. 

  
3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan selama pelaksanaan penelitian adalah : 

1. Burung lovebird sebanyak 20 pasang yang terdiri dari 10 pasang A. 

roseicollis dan 10 pasang A. fischeri dengan bobot badan berat dan ringan. 

2. Kandang setiap pasang lovebird ditempatkan dalam kandang baterai 

bertingkat tiga yang terbuat dari kawat dengan ukuran 79 x 29,5 x 37 cm. 

3. Perlengkapan kandang meliputi tempat bertengger terbuat dari kayu yang 

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

sarang yang terbuat dari kayu dengan lubang di tengahnya, penjepit untuk 

menandai apakah burung sedang bertelur atau mengasuh anak. 

4. Pakan yang diberikan adalah milet dan biji bunga matahari yang diberikan 

secara ad libitum. 

5. Timbangan Ohouss. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini kriterianya 
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adalah dua spesies lovebird yaitu Agapornis roseicollis dan Agapornis fisheri 

yang memiliki bobot badan berat dan bobot badan ringan. Lovebird yang dipilih 

pada penelitian ini berumur 18-20 bulan yang sedang berproduksi. Percobaan ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang pengaruh bobot badan induk terhadap 

jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi. Sampel diambil secara acak 

sebanyak 10 pasang sesuai dengan kriteria induk yang sedang bertelur, memiliki 

bobot badan 34,18-47.81 gram (40,57±6,917gram)  tergolong sebagai bobot badan 

ringan. Sedangkan induk yang memiliki bobot badan 48,05-58,8 gram 

(50,63±4,919gram) tergolong sebagai bobot badan berat.  

 
3.4.  Prosedur Penelitian 

Pemeliharaan Induk Lovebird :  

1) Persiapan dengan memilih 10 pasang induk lovebird pada spesies A. 

roseicollis dan A fischeri yang berproduksi. 

2) Penimbangan induk dilakukan pada waktu 1 hari setelah bertelur dengan 

membedakan antara bobot badan berat dan ringan 

3) Pengamatan jumlah telur dilakukan dengan cara menghitung telur yang 

keluar pertama, kedua, ketiga sampai dengan telur terakhir. 

4) Pengamatan lama waktu kosong dilakukan mulai tanggal penyapihan anak 

sampai dengan tanggal bertelur kembali. 

5) Pengamatan siklus reproduksi dilakukan mulai dari tanggal bertelur 

pertama sampai dengan tanggal bertelur pertama pada periode berikutnya. 

6) Data jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi kemudian dihitung 

dengan statistik non parametrik Kruskal-Wallis test. 
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3.5.Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah telur lovebird A. fischeri dan A. roseicollis yang dihitung dari telur 

pertama bertelur sampai bertelur terakhir (butir). 

2. Masa kosong lovebird A. fischeri dan A. roseicollis yang dihitung mulai 

dari waktu pemisahan anak sampai dengan bertelur kembali (hari). 

3. Siklus reproduksi lovebird A. fischeri dan A. roseicollis dihitung mulai 

dari bertelur sampai dengan bertelur kembali (hari). 

 

3.6.  Analisis Data 

Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan Statistik Non 

Parametrik, dengan menggunakan tes Kruskal-Wallis. Tes Kruskal-Wallis 

menurut Sugiyono (2005), digunakan untuk menguji hipotesis sampel independent 

bila datanya berbentuk ordinal. Bila dalam pengukuran ditemukan data berbentuk 

interval atau rasio, maka perlu diubah dulu ke dalam data ordinal (data berbentuk 

rangking atau peringkat). Model matematika yang digunakan menurut Sokal dan 

Rohlf (1969) adalah sebagai berikut: 
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Adjusted 
D
HH =  

Keterangan: 

H = Nilai yang dihitung 

i

n

R
i

∑  = Jumlah rangking 

i

a
n∑  = Jumlah semua sampel 

in  = Jumlah masing-masing sampel 

i

m
T∑  = Jumlah rangking yang sama 

D = Nilai koreksi 

Adj. H = Nilai yang dihasilkan  

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Lovebird  adalah jenis burung hias yang berasal dari Afrika yang memiliki 

keindahan warna bulu, tingkah laku yang lucu dan penuh kemesraan 

sehingga sering diartikan sebagai burung cinta. 

2. Jumlah telur adalah produksi telur yang dihasilkan dalam satu periode 

bertelur. 

3. Masa kosong yaitu masa istirahat bagi induk setelah periode perawatan 

anak. 

4. Siklus reproduksi adalah tahap-tahap yang meliputi bertelur, mengeram, 

menetaskan telur, memelihara anak, waktu kosong sampai dengan bertelur 

kembali pada periode berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Bobot Badan Induk Terhadap Jumlah Telur 

 Lovebird merupakan satwa yang mudah dalam pemeliharaan, karena tidak 

memerlukan perawatan khusus untuk mencapai produksi optimal. Produksi telur 

pada lovebird dipengaruhi oleh beberapa faktor penting untuk perkembangan 

lovebird. Hasil pengamatan jumlah telur pada lovebird Agapornis fischery dan 

Agapornis roseicollis dapat dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1. Data jumlah telur (butir) selama penelitian. 
 

 

Keterangan : huruf yang berbeda pada baris yang sama untuk masing-masing  
           spesies menunjukkan perbedaan nyata. 
 

Hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test (Lampiran 1) 

diperoleh nilai H hitung = 6,478 lebih besar dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 yang 

menunjukkan bahwa jumlah telur lovebird Agapornis fischery pada bobot badan 

berat dan bobot badan ringan berbeda nyata. Rataan jumlah telur spesies 

Agapornis fischery rataan jumlah telur pada bobot badan berat dan ringan masing-

masing yaitu 3,4±0,548 butir dan 4,8±0,447 butir. 

Agapornis fischeri Agapornis roseicollis No Berat Ringan Berat Ringan 
1 4 5 5 4 
2 3 5 3 5 
3 3 5 3 5 
4 3 5 4 5 
5 4 4 4 5 

Rataan 3,4±0,548 4,8±0,447 3,8±0,548 4,8±0447 
 a b  
  c d 
 e  e  
  f  f 
 g g 
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Hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test diperoleh nilai H 

hitung = 6,05 lebih besar dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

jumlah telur lovebird Agapornis roseicollis bobot badan berat dan bobot badan 

ringan berbeda nyata. Rataan jumlah telur pada  spesies Agapornis roseicollis 

pada bobot badan berat dan ringan, masing-masing yaitu 3,8±0,548 butir dan 

4,8±0447 butir 

Hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test diperoleh nilai H 

hitung = 0,36 lebih kecil dari nilai H tabel(0.05) = 3.84 yang menunjukkan bahwa 

jumlah telur kedua spesies Agapornis fischery dan Agapornis roseicollis pada 

bobot badan berat bahwa tidak berbeda nyata(Hhitung > Htabel (0,05)). Sedangkan 

untuk kedua spesies Agapornis fischery dan Agapornis roseicollis pada bobot 

badan ringan diperoleh nilai H hitung = 0 lebih kecil dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 

yang menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata (Hhitung < Htabel (0,05)).  

Hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test diperoleh nilai H 

hitung = 2,698 lebih kecil dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

jumlah telur lovebird Agapornis fischery dan Agapornis roseicollis tidak berbeda 

nyata (Hhitung < Htabel (0,05)).  

Tidak adanya perbedaan nyata pada jumlah telur disebabkan karena 

species Agapornis fischeri dan Agapornis roseicollis mudah beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru (Anonymous, 2004), serta kedua spesies tersebut termasuk 

dalam satu genus. Menurut Nugroho (2002), lovebird memiliki daya adaptasi 

sangat sempurna, sehingga bisa hidup dan berkembangbiak dengan baik di daerah 

tropis  maupun daerah yang memiliki empat musim. 
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Jumlah telur yang dapat dihasilkan lovebird antara 3-8 butir, tetapi 

umumnya hanya berkisar antara 4-5 butir dan jarang yang dijumpai sampai lebih 

dari itu (Prijono, 2005). Produksi telur rata-rata 5-6 butir walaupun ada yang 

mencapai 9-10 butir. Setelah jumlah telur yang normal tercapai yaitu 5-6 butir, 

pada umumnya folikel-folikel yang terdapat pada tubuh akan mengalami atretis 

Barry (1960) yang dikutip oleh Young (1961).  

Secara biologis untuk bobot badan berat mempunyai lemak yang lebih 

tebal dan mempunyai kecenderungan menimbun lemak tersebut di dalam ovari 

sehingga kemungkinan produksi dari filikel-folikel telur lebih sedikit 

dibandingkan dengan bobot badan ringan. Wendrato dan Madyana (1990) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi telur pada 

lovebird antara lain : 

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

2. Faktor keturunan dari induk sendiri atau faktor genetik. 

 
 4.2.  Pengaruh Bobot Badan (BB) Induk Terhadap Masa Kosong  
   
 Masa kosong merupakan masa istirahat bagi induk berhenti bertelur 

setelah periode perawatan anak. Masa kosong dapat mempengaruhi siklus 

reproduksi pada burung lovebird. Semakin lama masa kosong, maka semakin 

lama pula siklus reproduksinya. Data hasil pengamatan masa kosong dapat dilihat 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Data masa kosong (hari) selama penelitian 
 

 

Keterangan : huruf yang berbeda pada baris yang sama untuk masing-masing 
          spesies menunjukkan perbedaan nyata.  

 
Hasil pengamatan masa kosong pada bobot badan berat dan bobot badan 

ringan Agapornis roseicollis dan Agapornis fischery dapat dilihat pada Tabel 3. 

Dari hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test (lampiran 3) 

diperoleh nilai H hitung = 6,40 lebih besar dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 yang 

menunjukkan bahwa masa kosong lovebird Agapronis fischery pada bobot badan 

berat dan bobot badan ringan memberikan perbedaan nyata, masa kosong siklus 

reproduksi bobot berat badan berat lebih pendek dibandingkan dengan bobot 

badan ringan. Rataan masa kosong bobot badan berat dan bobot badan ringan 

pada spesies Agapornis fischery, masing-masing yaitu 14,6±1,140 hari dan 

19±2,45 hari. 

Pada Agapornis roseicollis nilai H hitung = 6,322 lebih besar dari nilai H 

tabel(0.05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa masa kosong lovebird Agapornis 

roseicollis pada bobot badan berat dab bobot badan ringan memberikan perbedaan 

nyata,  masa kosong bobot badan berat lebih pendek dibandingkan dengan bobot 

badan ringan. Rataan masa pada spesies Agapornis roseicollis dengan bobot 

Agapornis fischeri Agapornis roseicollis No Berat Ringan Berat Ringan 
1 14 22 11 21 
2 15 21 9 14 
3 15 18 12 15 
4 16 18 10 18 
5 13 16 14 16 

Rataan 14,6±1,140 19±2,45 11,2±1,924 16,8±2,775
 a b  
  c d 
 e  f  
  g  g 
 h h 
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badan berat dan ringan, masing-masing yaitu 11,2±1,924 hari dan 16,8±2,775 

hari.  

Hasil analisis statistik menggunakan kruskal-Wallias test pada masa 

kosong dari bobot badan yang berat antar spesies diperoleh nilai H hitung = 5,345 

lebih besar dari nilai H  tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa masa kosong 

bobot badan berat antara kedua spesies lovebird Agapornis fischery dan 

Agapornis roseicollis  memberikan perbedaan yang nyata, dimana masa kosong 

pada spesies Agapornis fischery lebih panjang dibandingkan pada spesies 

Agapornis roseicollis. Pada bobot badan yang ringan didapatkan nilai H hitung = 

1,193 lebih kecil dari nilai H tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa masa 

kosong bobot badan ringan lovebird Agapornis fischery dan Agapornis roseicollis 

tidak memberikan perbedaan nyata yang bahwa terdapat persamaan masa kosong 

pada kedua spesies.  

Hasil analisis statistik menggunakan kruskal-Wallias test diperoleh nilai H 

hitung = 3,197 lebih kecil dari nilai H tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan masa kosong lovebird Agapornis fischery dan Agapornis 

roseicollis tidak memberikan perbedaan nyata. 

Adanya perbedaan masa kosong pada Agapornis fischeri dan  Agapornis 

roseicollis dengan bobot badan ringan dan berat disebabkan karena perbedaan 

jumlah telur yang dihasilkan. Menurut Esnminger (2004), jumlah telur yang 

dihasilkan mempengaruhi lama waktu jarak bertelur dan berat telur tersebut. Dari 

Tabel 1 dapat diketahui jumlah telur A. fischeri dan Agapornis roseicollis dengan 

bobot badan berat lebih sedikit daripada jumlah telur bobot badan ringan. 

Semakin banyak jumlah telur yang dihasilkan, pada spesies  Agapornis fischeri 

dan Agapornis roseicollis menyebabkan semakin panjang masa kosong,  sehingga 
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kondisi tubuh induk semakin menurun, karena untuk memulihkan kondisi tubuh 

diperlukan waktu yang lebih lama. 

Luckey (2003) menjelaskan pula bahwa panjang pendeknya selang siklus 

reproduksi atau masa kosong dipengaruhi oleh kemampuan kecepatan  induk 

untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah periode bertelur dan mengasuh anak  

Masa kosong lovebird tidak memberikan perbedaan nyata pada bobot 

badan berat dan bobot badan ringan secara keseluruhan disebabkan adanya 

kesamaan lama masa kosong. Menurut Nugroho (2002) tidak adanya perbedaan 

yang nyata karena kedua spesies ini terdapat dalam satu genus yaitu Agapornis 

dan kedua spesies tersebut memiliki daya adaptasi sangat sempurna sehingga bisa 

hidup dan berkembang biak baik di daerah tropis.  

 
4.3.Pengaruh Bobot Badan Induk terhadap Siklus Reproduksi 
 
 Hasil pengamatan siklus reproduksi pada bobot badan  Agapornis 

roseicollis dan Agapornis fischery dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data siklus reproduksi (hari) selama penelitian. 
 

 

Keterangan : huruf yang berbeda pada baris yang sama untuk masing-masing  
          spesies menunjukkan perbedaan nyata. 
 

Agapornis Fischeri Agapornis Roseicollis No Berat Ringan Berat Ringan 
1 80 91 78 89 
2 81 90 78 87 
3 82 87 78 86 
4 81 86 82 84 
5 77 82 76 82 

Rataan 80,2±1,924 87,2±3,564 78,4±2,191 85,6±2,701
 a b  
  c d 
 e  e  
  f  f 
 g g 
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Dari hasil analisis statistik menggunakan Kruskal-Wallis test (lampiran 4) 

diperoleh nilai H hitung = 6,902 lebih besar dari nilai H tabel(0.05) = 3,84 yang 

menunjukkan bahwa siklus reproduksi lovebird Agapornis fischery pada bobot 

badan berat  dan bobot badan ringan memberikan perbedaan sangat nyata, siklus 

reproduksi bobot badan berat lebih pendek dibandingkan dengan bobot badan 

ringan. Rataan siklus reproduksi bobot badan berat dan bobot badan ringan pada 

spesies Agapornis fischery, masing-masing yaitu 80,2±1,924 hari dan 87,2±3,564 

hari  

Hasil analisa statistik dengan menggunakan Kruskal-Wallis test diperoleh 

nilai H hitung = 6,635 lebih besar dari nilai H tabel(0.01) = 6,48 yang menunjukkan 

bahwa siklus reproduksi lovebird Agapornis roseicollis pada bobot badan berat 

dan bobot badan ringan memberikan perbedaan nyata,  siklus reproduksi bobot 

badan berat lebih pendek dibandingkan dengan bobot badan ringan. Rataan siklus 

reproduksi pada spesies Agapornis roseicollis dengan bobot badan berat dan 

ringan, masing-masing yaitu 78,4±2,191 hari dan 85,6±2,701hari 

Hasil analisis statistik menggunakan kruskal-Wallias test diperoleh nilai H 

hitung = 1,132 lebih kecil dari nilai H  tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

siklus reproduksi bobot badan berat antara kedua spesies lovebird Agapornis 

fischery dan Agapornis roseicollis  tidak memberikan perbedaan nyata, berarti 

adanya kesamaan lamanya siklus reproduksi antara spesies Agapornis fischery dan 

Agapornis roseicollis 

Hasil analisis statistik menggunakan kruskal-Wallias test diperoleh nilai H 

hitung = 0,711 lebih kecil dari nilai H tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

siklus reproduksi bobot badan ringan pada lovebird Agapornis fischery dan 
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Agapornis roseicollis tidak memberikan perbedaan nyata, berarti adanya 

kesamaan lamanya siklus reproduksi antara spesies Agapornis fischery dan 

Agapornis roseicollis. 

Hasil analisis statistik menggunakan kruskal-Wallias test diperoleh nilai H 

hitung = 0,467 lebih kecil dari nilai H tabel(0,05) = 3,84 yang menunjukkan bahwa 

siklus reproduksi lovebird Agapornis fischery dan Agapornis roseicollis tidak 

memberikan perbedaan nyata. 

Adanya perbedaan siklus reproduksi Agapornis fischery dan Agapornis 

roseicollis pada bobot badan ringan lebih panjang dibandingkan dengan bobot 

badan berat disebabkan jumlah telur yang lebih banyak sehingga semakin panjang 

siklus reproduksinya. Menurut Soenanto (2002) bahwa lama waktu siklus 

reproduksi per periode adalah 70 sampai 90 hari sehingga lovebird Agapornis 

fischery dan Agapornis roseicollis mampu beradaptasi dengan lingkungan yang 

tinggi.  

Siklus reproduksi lovebird tidak memberikan perbedaan nyata pada bobot 

badan berat dan bobot badan ringan secara keseluruhan disebabkan adanya 

kesamaan lama siklus reproduksi. Menurut Nugroho (2002) tidak adanya 

perbedaan yang nyata karena kedua spesies ini terdapat dalam satu genus yaitu 

Agapornis dan kedua spesies tersebut memiliki daya adaptasi sangat sempurna 

sehingga bisa hidup dan berkembang biak baik di daerah tropis.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa bobot badan induk lovebird baik bobot badan berat dan bobot badan ringan 

tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah telur (3-5 butir), masa kosong (11-22 

hari) dan siklus reproduksi (77-91 hari) pada kedua spesies Agapornis roseicollis 

dan Agapornis fischery. Untuk masing-masing spesies Agapornis roseicollis dan 

Agapornis fischery baik bobot badan berat dan bobot badan ringan memberikan 

perbedaan yang nyata terhadap jumlah telur (3-5 butir), masa kosong (11-22 hari) 

dan siklus reproduksi (77-91 hari). 

 
 
5.2 Saran 

 Saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan produktifitas lovebird dengan melihat bobot badan 

terhadap jumlah telur, masa kosong dan siklus reproduksi harus dilakukan. 

2. Untuk memperpendek masa kosong dan siklus reproduksi lovebird maka 

pemulihan kondisi tubuh induk setelah pemisahan anak perlu diperhatikan 
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