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ABSTRACT 
 
 

HATCHING WEIGHT, RELATIVE GROWTH RATE OF BODY 
WEIGHT, THE AVERAGE DAILY GAIN AND MORTALITY  

ON FIRST AND SECOND LOVEBIRD CHICKS  
(Agapornis fischeri  and Agapornis roseicollis)  

BEFORE WEANING  
 
 
 The purpose of this research was to find out hatching weight, relative 
growth rate of body weight, the average daily gain and mortality on first and 
second Lovebird chicks (Agapornis fischeri and Agapornis roseicollis) before 
weaning. The advantages of this research could be used for Lovebird chicks 
growth rate of body weight standaritation actually to decrease mortality. 
 The materials used for this research were 10 Agapornis fischeri chicks 
(first and second chicks) and 10 Agapornis roseicollis (first and second chicks), 
which were put in the battery cages. The variable measured was hatching weight, 
relative growth rate of body weight, the average daily gain, and mortality on first 
and second Lovebird chicks. The data was analyzed with regresi non linear 
analysis and statistic test with t test. 
 The result of this research showed that hatching weight Lovebird chicks 
had significant different effect (P<0.05) on both species, but had no significant 
different effect (P>0.05) on each species. Relative growth rate and the average 
daily gain body weight of first and second Lovebird chicks had no significant 
different effect (P>0.05) on both species. Mortality of Lovebird chicks from 
Agapornis roseicollis species was higher than Agapornis fischeri  species. 
 The conclution of this research that hatching weight of Lovebird chicks 
from Agapornis roseicollis species was heavier than Agapornis fischeri species, 
but hatching weight of first and second Lovebird chicks on each species was 
similar. Growth rate of body weight on first and second Lovebird chicks on both 
species in form of positive non linear square curve. Relative growth rate and the 
average daily gain body weight of first and second Lovebird chicks on both 
species was similar. Mortality of Lovebird chicks from Agapornis roseicollis 
species was higher than Agapornis fischeri species. It was suggested to fulfilling 
requirement of mother in order to optimize the growth of Lovebird chicks until 
weaning and Lovebird mother change who have high mothering ability to 
decrease mortality of Lovebird chicks. 
 
Keywords : Lovebird chicks, Agapornis fischeri, Agapornis roseicollis, hatching 

weight, relative growth rate, the average daily gain, mortality 
 
 
 
 
 
 
 



  

RINGKASAN 
 
 

BOBOT TETAS, LAJU PERTUMBUHAN RELATIF,  
PERTAMBAHAN BOBOT BADAN DAN MORTALITAS  

ANAK KE-1 DAN KE-2 LOVEBIRD  
(Agapornis fischeri  dan Agapornis roseicollis)  

SEBELUM SAPIH 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan di pembudidayaan burung “Permata Satwa” di 
Jalan Papa Putih No. 22 Kecamatan Lowokwaru Malang pada bulan Juli sampai 
September 2007.  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
spesies Lovebird antara A. fischeri dengan A. roseicollis terhadap bobot tetas, laju 
pertumbuhan relatif, pertambahan bobot badan dan mortalitas anak ke-1 dan ke-2 
sebelum umur sapih. Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat digunakan 
sebagai standarisasi laju pertumbuhan anak Lovebird dimana sangat penting 
digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen 
pemeliharaan untuk mempertahankan daya hidup anak Lovebird dan menekan 
tingkat mortalitasnya. 

Materi penelitian ini adalah 10 ekor anak dari spesies A. fischeri (anak ke-
1 dan ke-2) dan 10 ekor anak dari spesies A. roseicollis (anak ke-1 dan ke-2), 
sangkar yang digunakan adalah sangkar model baterei terbuat dari kawat ukuran 
79 x 29,5 x 37 cm. Metode yang digunakan adalah metode percobaan. Variabel 
yang diamati dalam penelitian meliputi bobot tetas, laju pertumbuhan relatif 
(Relative Growth Rate), pertambahan bobot badan dan mortalitas anak ke-1 dan 
ke-2 Lovebird. Analisis data penelitian menggunakan Analisis Regresi Non Linear 
bentuk Kuadratik sedangkan uji statistik menggunakan uji t data tidak 
berpasangan. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 
Lovebird menunjukkan perbedaan yang nyata pada kedua spesies (thitung > ttabel 
(0.05)), namun untuk tiap spesies tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
(thitung < ttabel (0.05)). Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) dan Pertambahan Bobot 
Badan (PBB) anak ke-1 dan ke-2 Lovebird tidak menunjukkan perbedaan yang 
nyata pada kedua spesies (thitung < ttabel (0.05)). Mortalitas anak Lovebird dari spesies 
A. roseicollis lebih tinggi dari A. fischeri, penyebabnya sama yaitu mothering 
ability induk yang rendah. 

Disimpulkan bahwa bobot tetas anak Lovebird dari spesies A. roseicollis 
lebih berat dari A. fischeri, namun bobot tetas antara anak ke-1 dengan anak ke-2 
pada masing-masing spesies adalah sama. Laju pertumbuhan bobot badan anak 
ke-1 dan ke-2 Lovebird baik dari spesies A. fischeri maupun A. roseicollis 
berbentuk kurva non linear kuadratik positif. Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) dan 
Pertambahan Bobot Badan (PBB) anak ke-1 dan ke-2 Lovebird dari kedua spesies 
adalah sama. Mortalitas Lovebird spesies A. roseicollis lebih tinggi dibandingkan 
A. fischeri, penyebabnya sama yaitu mothering ability yang rendah. Untuk 
mengurangi tingkat mortalitas anak Lovebird maka disarankan untuk memilih 
induk-induk yang mempunyai mothering ability baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Salah satu jenis burung hias yang akhir-akhir ini mulai banyak memikat 

penggemar burung yaitu Lovebird yang merupakan salah satu kelompok burung 

impor yang banyak diperdagangkan di pasar-pasar burung di Indonesia. Lovebird 

secara umum baru dikenal oleh penggemar burung di Indonesia beberapa tahun 

yang lalu dan termasuk anggota suku Psittacidae (burung paruh bengkok) dengan 

marga Agapornis yang berasal dari Afrika. Lovebird banyak dikenal karena 

keragaman warna bulunya yang sangat cantik dan perilakunya yang lucu serta 

mudah dan cepat berkembang biak. Selain dikenal sebagai burung hias, dapat juga 

dikategorikan sebagai burung ocehan karena akhir-akhir ini juga diadu dalam 

arena lomba untuk memamerkan kicauannya. 

 Lovebird yang umum dipelihara di Indonesia yaitu dari spesies A. fischeri 

(Lovebird kacamata) dan A. roseicollis (Lovebird non-kacamata). Kedua spesies 

ini merupakan spesies Lovebird yang paling mudah untuk ditangkarkan karena 

sudah dapat beradaptasi dengan iklim Indonesia. Warna bulu yang dihasilkan dari 

kedua spesies ini beraneka ragam dan terdapat warna-warna mutasi yang sangat 

indah (Prijono, 2002). 

Setiap spesies Lovebird khususnya kedua spesies diatas mempunyai 

karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan laju pertumbuhan. Faktor 

dari induk sangat berperan dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan anak, 

dimana sangat dipengaruhi oleh kemampuan merawat dan memelihara anak oleh 

induk tersebut. 



  

Prijono (2002) menyatakan bahwa anak Lovebird yang baru menetas 

setelah sebelumnya telur dierami induknya selama kurang lebih 23 hari 

mempunyai bobot sekitar 2 sampai 3 gr. Oddoties (2001) menyatakan bahwa anak 

Lovebird dapat disapih ketika berumur antara 40 sampai 50 hari.  

Oleh karena daya hidup anak khususnya sebelum umur sapih ini sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan penangkaran Lovebird, maka perlu dilakukan 

studi tentang laju pertumbuhan anak Lovebird yang digambarkan secara jelas 

melalui grafik.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Pertumbuhan anak dalam hubungannya dengan daya hidup sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan penangkaran Lovebird khususnya pada spesies A. 

fischeri dan A. roseicollis yang dikembangkan di Indonesia dimana umur yang 

berperan yaitu umur setelah menetas (1 hari) sampai umur sebelum sapih (40 

hari). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan 

pengaruh spesies Lovebird antara A. fischeri dengan A. roseicollis terhadap bobot 

tetas, laju pertumbuhan relatif, pertambahan bobot badan dan mortalitas pada anak 

ke-1 dan ke-2 sebelum umur sapih (40 hari). 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

spesies Lovebird antara A. fischeri dengan A. roseicollis terhadap bobot tetas, laju 

pertumbuhan relatif, pertambahan bobot badan dan mortalitas anak ke-1 dan ke-2 

sebelum umur sapih.  



  

1.4.Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai standarisasi laju 

pertumbuhan anak Lovebird, dimana standarisasi ini sangat penting digunakan 

sebagai suatu pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam 

manajemen pemeliharaan untuk mempertahankan daya hidup anak Lovebird dan 

untuk menekan tingkat mortalitasnya. 

 

1.5.Kerangka Pikir 

Prijono (2002) menyatakan bahwa spesies Lovebird yang umum dipelihara 

di Indonesia adalah A. fischeri dan A. roseicollis, dimana keduanya mempunyai 

karakteristik berbeda, antara lain A. roseicollis mempunyai bobot badan yang 

lebih besar dari A. fischeri, dimana ini juga berpengaruh pada laju pertumbuhan 

anak. Anak yang baru menetas setelah sebelumnya telur dierami induknya selama 

kurang lebih 23 hari mempunyai bobot sekitar 2 sampai 3 gram. Oddoties (2001) 

menyatakan bahwa anak Lovebird dapat disapih ketika berumur antara 40 sampai 

50 hari. Anak Lovebird pada umur setelah menetas (1 hari) sampai umur sapih (40 

hari) mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sekaligus rawan kematian. Oleh 

karena pertumbuhan anak merupakan tolok ukur keberhasilan pada penangkaran 

Lovebird, maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui tingkat pertumbuhan 

pada kedua spesies Lovebird ini sebelum umur sapih. 

 

1.6.Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh spesies Lovebird antara A. fischeri dengan 

A. roseicollis terhadap bobot tetas, laju pertumbuhan relatif, pertambahan bobot 

badan dan mortalitas anak ke-1 dan ke-2 sebelum umur sapih. 



  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Lovebird  

Menurut Prijono (2002) nama Lovebird diberikan karena burung anggota 

paruh bengkok ini mempunyai kebiasaan bertengger dan saling berdekatan 

dengan pasangannya pada setiap kesempatan. Menurut Sutejo (2002) Lovebird 

merupakan burung lambang cinta, dimana burung ini mempunyai perilaku 

layaknya pasangan yang saling mencintai, seperti saling berdekatan, saling 

menyelisik bulu, saling menyuapi dan juga burung ini tidak berpoligami. 

 Menurut (Soenanto, 2002) susunan klasifikasi Lovebird berdasarkan 

checklist of bird of word adalah sebagai berikut : 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Aves 

Ordo  : Psittaciformes 

Family  : Psittacinae 

Sub Family : Agapornis 

Spesies : Agapornis sp 

Menurut Sutejo (2002) Lovebird bukan merupakan burung asli Indonesia 

melainkan 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. 

Menurut Prijono (2002) Lovebird dipelihara karena memiliki daya tarik, 

seperti keindahan bulu yang beraneka warna, tubuh yang unik (kecil, pendek dan 



  

kekar serta paruhnya yang bengkok dan lebar), serta perilakunya yang lucu dan 

menarik. 

Menurut 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 

dengan rata-rata telur yang dihasilkan adalah 4 - 5 butir. Masa eram telur sekitar 

23 sampai 25 hari. 

Karakteristik yang dimiliki Lovebird menurut Dubuc (2003) antara lain: 

Lovebird mempunyai ukuran tubuh yang kecil, berparuh bengkok sehingga 

memudahkan dalam menyisil makanan dari biji-bijian yang masih berkulit. 

Menurut Prijono (2002) Lovebird memiliki tubuh padat dan kekar, panjang 

tubuhnya antara 13,5-15 cm dan beratnya antara 25-58 g. Oddoties (2001) 

menjelaskan pula bahwa ukuran tubuh Lovebird berkisar antara 13-17 cm (5-7 

inchi) dengan berat 42-60 g, hal ini tergantung dari kondisi lingkungan dan pakan. 

Burung ini mempunyai paruh berwarna putih tetapi ada juga yang berwarna 

merah, kuning ataupun perpaduan keduanya, serta ekornya pendek atau berbentuk 

segi empat bundar.  

Menurut Agus (2003) warna bulu yang sangat bervariasi karena adanya 

spesies, 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). Menurut 

Prijono (2002) beberapa ahli burung membagi Lovebird berdasarkan tingkat 



  

kelangkaannya, terdapat dua pengelompokan jenis yaitu umum dan langka. Jenis 

umum misalnya A.roseicollis, A.personata, dan A.fisheri, selebihnya merupakan 

persilangan dengan A.personata. 

 Menurut Prijono (2002) untuk menangkarkan Lovebird ada empat faktor 

yang saling terkait, yaitu kandang beserta segala perlengkapannya, pemilihan 

bakalan yang baik, kualitas dan kuantitas pakan terpenuhi, serta manajemen 

pemeliharaan yang baik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 

memutuskan untuk memelihara Lovebird yaitu mempunyai dana cukup, memiliki 

rasa sayang dan perhatian terhadap binatang, serta apabila Lovebird ditinggal 

bepergian oleh pemeliharanya maka perlu dipikirkan tenaga pengganti untuk 

merawat burung tersebut. Agar tidak salah langkah dalam memelihara Lovebird, 

berikut ini beberapa tips yang dapat diikuti hobiis pemula, yaitu : mulailah dengan 

memelihara sepasang Lovebird yang murah, pelihara secara berpasangan, pelihara 

sejak kecil agar jinak, berikan pakan dan air minum pada waktu yang sama setiap 

hari, latih kicauannya sejak usia muda, serta perhatikan luas kandang jika ingin 

memelihara dalam kelompok. 

 

2.2. Agapornis fischeri 

 Breton (1997) menyatakan bahwa Lovebird kacamata fischer termasuk 

spesies Lovebird yang mudah dikembangbiakkan. Pada musim berkembang biak, 

spesies Lovebird ini membangun sarang. Antara Lovebird jantan dan betina sulit 

dibedakan dan burung jenis ini penyebarannya di Tanga (Tanzania). 

 Menurut Prijono (2002) ciri-ciri A. 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. 

Ferguson (2002) menyatakan bahwa A. fischeri berasal dari Tanzania 

tepatnya sebelah selatan sungai Victoria. Warna dasar adalah hijau pada bagian 

tubuh dengan warna yang lebih terang dibagian bawah. Ekor ada yang berwarna 

biru, orange, atau kehitaman. Lovebird A. fischeri dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Lovebird spesies A. fischeri 
 
 

2.3. Agapornis roseicollis 

 Prijono (2002) menyatakan bahwa spesies Lovebird ini mudah 

dikembangbiakkan dan umum diperdagangkan di Indonesia. A. roseicollis 

mempunyai warna yang indah dan suara paling keras dari jenis lainnya. Dalam 

pemeliharaannya atau penangkarannya sebaiknya dilakukan secara berpasangan 



  

karena spesies Lovebird ini tidak cocok dipelihara secara berkelompok atau 

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

dibedakan. Warna mutasinya adalah albino (bulu putih, mata merah), lutino (bulu 

kuning, mata merah), golden cherry (bulu kuning emas sampai merah muda), pied 

(bercak warna), cinnamon (cokelat kekuningan). 

 Ciri-ciri A. roseicollis adalah memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 

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

hijau, lebih kekuningan pada tubuh bagian bawahnya; bulu dahi 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, 2002). 

 Menurut Ferguson (2002) Lovebird spesies A. roseicollis ini termasuk 

jenis burung yang terbesar diantara jenis yang lain, dan juga mempunyai populasi 

yang cukup banyak. Beberapa warna mutasi sudah ada, seperti : biru pastel, 

kuning, lutino dan pied (bercak warna). Lovebird A. roseicollis dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Lovebird spesies A. roseicollis 



  

2.4. Pemeliharaan Anak 

Peterson (1986) menyatakan bahwa masa memelihara anak pada beberapa 

bangsa burung lamanya sampai anak-anaknya bisa berdikari. Anak disebut mesin 

pertumbuhan sedangkan pejantan dan induk adalah mesin pencari dan pemberi 

makan yang tidak mengenal lelah meskipun sang anak pada beberapa minggu 

telah keluar sarang kemudian terbang. 

Menurut Soenanto (2002) anak Lovebird yang baru menetas dalam 

keadaan tidak berdaya sehingga membutuhkan perawatan untuk hidup 

selanjutnya. Saat di dalam sarang, anak Lovebird dibesarkan oleh induk betina, 

sedangkan induk jantan menyuapi induk betina pada saat berada di luar dan di 

dalam sarang atau muncul dilubang sarang. Jenis pakan yang diberikan induk 

betina kepada anaknya adalah makanan yang telah ditelan oleh induk betina dan 

kemudian dikeluarkan lagi dari temboloknya. Melalui paruhnya makanan tersebut 

dimuntahkan oleh induknya dan dimasukkan ke dalam kerongkongan anaknya. 

Menurut Moment (1967) kedua induk memiliki tembolok yang mengeluarkan 

susu tembolok yang berfungsi bila mendapat rangsangan dari hormon prolaktin 

yang disekresikan oleh kelenjar pituitari yang berpusat di otak. Menurut Prijono 

(2002) penyuapan pakan dilakukan 5 jam sekali dalam bentuk cairan kental dan 

dalam keadaan hangat sekitar 38 �C, serta perawatan dilakukan sampai anak 

Lovebird tersebut dapat makan sendiri dan terbang. 

Prijono (2002) menyatakan bahwa sejak menetas hingga anakan berumur 

50 hari, piyik Lovebird masih disuapi (diloloh) oleh induk betinanya. Induk betina 

dan anaknya menghabiskan waktu di sarang selama 6 – 7 minggu. Setelah anak 

keluar dari sarang, induk jantan akan mengasuh anak-anaknya sampai dapat 



  

terbang dan dapat mencari makanannya sendiri. Pada umur 2 bulan, anakan sudah 

lengkap bulu-bulunya dan sudah dapat mencari makanan sendiri bahkan sudah 

terbang sendiri. 

Oddoties (2001) menyatakan bahwa anak Lovebird dapat disapih ketika 

berumur antara 40 sampai 50 hari. Sedangkan menurut Nugroho (2006) anak 

Lovebird setelah berukuran kurang lebih sekitar 13 cm dengan berat sekitar 42 

gram maka dapat disapih.  

Menurut Oddoties (2001) anak burung disapih dengan memindahkannya 

ke kandang penangkaran. Beberapa hari setelah anak burung dipisahkan, induk 

Lovebird akan mulai bertelur kembali. Sepasang burung Lovebird dalam 1 tahun 

dapat berkembang biak selama 4 periode. Lama proses peneluran, menetas dan 

membesarkan anak hingga dapat terbang adalah 75 hari. 

Secara umum burung muda macamnya dibagi menjadi dua, yaitu precocial 

dan altricial. Precocial didefinisikan setelah telur menetas burung muda memiliki 

bulu tipis dan mampu berlari, sedangkan altricial setelah lahir burung muda 

dalam keadaan buta dan tanpa bulu, sehingga dalam mencari pakan disuapi oleh 

induk dan harus berada dalam sarang sampai dapat berdikari (Boolotion and 

Stiles, 1981). 

 

2.5. Pertumbuhan Anak Lovebird 

Prijono (2002) menyatakan bahwa anak Lovebird yang baru menetas 

setelah sebelumnya telur dierami induknya selama kurang lebih 23 hari 

mempunyai bobot sekitar 2 sampai 3 g. Anak yang baru menetas memiliki bulu 

kapas berwarna kemerahan sampai berumur sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, bulu 



  

kapas yang berwarna kemerahan tersebut berganti dengan bulu kapas yang 

berwarna abu-abu tua. Induk betina dan anaknya menghabiskan waktu didalam 

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

mengasuh anak-anaknya sampai dapat terbang dan dapat mencari makanannya 

sendiri, yaitu kira-kira sampai berumur 12 minggu.  

Molenda (1999) menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan anak dan apakah induk telah merawat anaknya dengan sesuai, maka 

anak perlu ditimbang yang dilakukan setiap hari. 

 

2.7. Mortalitas 

Rasyaf (1991) menyatakan bahwa mortalitas merupakan angka kematian 

yang sebaiknya dihitung secara kuantitatif dengan satuan ekor atau persentase jika 

jumlahnya banyak. Kematian banyak dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain : 

cara pemeliharaan, makanan dan cara pemberiannya, sanitasi, suhu dan 

kelembaban, disamping itu bibitnya sendiri. 

Prijono (2002) menambahkan bahwa kematian anak Lovebird dapat 

disebabkan oleh ketidakmampuan induk dalam merawat anaknya (mothering 

ability), akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan melakukan fostering yaitu 

menitipkan anak Lovebird pada induk lain yang mempunyai anak dengan umur 

yang sama. 

Menurut Irawan (2001) ketidakmampuan induk dalam merawat anaknya 

menyebabkan kematian anak Lovebird. Faktor dari induk dapat menyebabkan 

gagalnya kesempatan hidup anak. Faktor ini adalah induk kurang pandai merawat 

anak. Namun demikian beberapa hal lain dapat menyebabkan kematian anak 



  

Lovebird, misalnya : kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti 

kedinginan, kandang terlalu padat, kualitas dan kuantitas nutrisi tidak sesuai 

kebutuhan, kondisi cuaca, suhu dan pencemaran yang tidak menguntungkan. 

Widodo (1995) menyatakan bahwa kematian anak Lovebird dapat pula 

diakibatkan kotornya kotak sarang. Pembersihan kotak sarang harus dilakukan 

setiap selesai periode peneluran. Kotak sarang yang telah usai digunakan biasanya 

berisi kotoran, pecahan cangkang telur dan telur tidak menetas yang dapat 

mengganggu kesehatan dan keselamatan anak burung Lovebird.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian lapang dilaksanakan di pembudidayaan burung Jalan Papa Putih 

no. 22 Kecamatan Lowokwaru Malang yang dilakukan pada bulan Juli sampai 

dengan bulan September 2007. 

 

3.2. Materi Penelitian  

3.2.1.   Materi  

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Burung Lovebird sebanyak 20 ekor anak yang terdiri dari: 10 ekor anak 

dari spesies A. fischeri (anak ke-1 dan ke-2) dan 10 ekor anak dari spesies 

A. roseicollis (anak ke-1 dan ke-2). 

2. Kandang yang digunakan merupakan kandang baterai terbuat dari kawat 

dengan ukuran 79 x 29,5 x 37 cm. 

3. Pakan yang diberikan kepada induk Lovebird terdiri dari dua jenis pakan, 

yaitu pakan utama (biji milet dan biji bunga matahari) dan pakan 

tambahan (sayur-sayuran seperti bayam/ kangkung dan tongkol jagung). 

4. Perlengkapan kandang yang terdiri dari wadah pakan, wadah minum, 

tempat bertengger, penjepit sebagai penanda dan nomor kandang dari 

plastik. 

 

 



  

3.2.2. Bahan dan Alat 

Bahan  dan  alat  yang  digunakan dalam penelitian adalah timbangan yang 

digunakan untuk menimbang bobot tetas dan bobot badan anak Lovebird pada 

umur 10, 20, 30, dan 40 hari. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode percobaan. Dalam 

penelitian ini digunakan 2 spesies Lovebird yaitu A. fischeri dan A. roseicollis 

dengan kriteria umur 1 - 1,5 tahun dengan jumlah anak yang dipelihara sebanyak 

1-3 ekor, namun yang digunakan dalam penelitian yaitu anak ke-1 dan ke-2, 

sedangkan anak ke-3 tidak digunakan karena keterbatasan sampel. 

 

3.4. Prosedur Percobaan 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan meliputi : 

1. Pemilihan sampel anak Lovebird spesies A. fischeri dan A. roseicollis 

berjumlah 20 ekor dengan masing-masing spesies berjumlah 10 ekor, terdiri 

dari 5 ekor anak ke-1 dan 5 ekor anak ke-2, berasal dari induk yang beranak 1 

sampai 3 ekor tanpa ada pemindahan anak ke induk lain 

2.  Penimbangan bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 Lovebird umur 1 hari 

3.  Penimbangan bobot badan anak Lovebird umur 10, 20, 30 dan 40 hari 

4.  Penghitungan  tingkat mortalitas anak  Lovebird  selama  40 hari  

5. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan Analisa Regresi Non 

Linear dan uji statistik t data tidak berpasangan, dibuat grafiknya kemudian 

dilihat apakah pertumbuhan bobot badan anak ke-1 dan ke-2 dari masing-



  

masing jenis mempunyai hubungan yang signifikan dan dikaitkan juga dengan 

tingkat mortalitasnya. 

 
3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 ekor pertetasan pada masing-masing spesies 

Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) umur 1 hari. 

2. Laju Pertumbuhan Relatif (Relative Growth Rate) anak ke-1 dan ke-2 ekor 

pertetasan pada masing-masing spesies Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) 

umur 10, 20, 30 dan 40 hari. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

W2 – W1 RGR  = ½ (W1 + W2) t 
x 100% 

 
                 RGR  =  Relative Growth Rate 
      W1   =  Berat awal 
       W2        =  Berat akhir 
      t         =  Lama waktu penelitian (Bannister dan Sood, 1974) 

3. Pertambahan Bobot Badan (PBB) anak ke-1 dan ke-2 ekor pertetasan pada 

masing-masing spesies Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) umur 10, 20, 30 

dan 40 hari. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

PBB = W2 – W1 

4. Mortalitas anak ke-1 dan ke-2 ekor pertetasan pada masing-masing spesies 

Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) selama 40 hari. 

 
3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan Analisa 

Regresi Non Linier bentuk Polinom pangkat dua (kuadratik). Alasan memakai 

analisis ini karena menurut Permadi (1999) untuk data eksponen pertumbuhan 



  

lebih cocok digunakan analisa regresi non linear, persamaan analisanya dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Yi = �0X0i + �1Xi + �2Xi
2 + �i 

Dimana :   Yi      = Nilai pengamatan ke-i, meliputi bobot badan anak Lovebird 

 Xi       = Nilai peubah X yang ke-i, meliputi umur anak Lovebird 

 �0      = Titik potong atau parameter intersep 

 �1 - �2  = Parameter pengaruh peubah X ke i terhadap peubah Y pada 

derajat atau ordo ke-i 

 X0i       = 1 

 �i      = Error atau kesalahan atau galatnya 

Statistik uji menggunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut : 

 
   thit  =          x1 – x2 
              ����S2gab (1/n1 + 1/n2) 

 
ttabel = t0.05 (5%) atau t0.01(1%) 

jika thit < ttabel (db)    =    H0 diterima dan H1 ditolak  

jika thit > ttabel (db)     =    H0 ditolak dan H1 diterima 

 
3.7. Batasan Istilah 

1. Lovebird : jenis burung hias dari Afrika yang mempunyai kelebihan, yaitu 

keindahan warna bulu yang bervariasi, tingkah laku lucu dan penuh 

kemesraan sehingga sering diartikan dengan burung cinta. 

2. Anak ke-1 : Pengamatan terhadap pertumbuhan bobot badan, bobot tetas dan 

mortalitas pada anak pertama Lovebird yang diambil dari induk 

yang beranak satu maupun dua ekor. 



  

3. Anak ke-2 : Pengamatan terhadap pertumbuhan bobot badan, bobot tetas dan 

mortalitas pada anak kedua Lovebird yang diambil dari induk yang 

beranak dua maupun tiga ekor. 

4. Bobot tetas :  bobot anak saat menetas umur 1 hari. 

5. Laju Pertumbuhan Relatif (Relative Growth Rate) : prosentase kecepatan 

pertumbuhan bobot badan dalam waktu tertentu (selang 10 hari). 

6. Pertambahan Bobot Badan (PBB) : selisih antara bobot badan ketika 

penimbangan dengan bobot badan sebelumnya. 

7. Mortalitas : tingkat kematian anak yang dihitung mulai menetas sampai umur 

sapih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1. Pengaruh Perbedaan Spesies Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis    

Terhadap Bobot Tetas Anak ke-1 dan ke-2  
 
 Hasil pengamatan Bobot Tetas anak ke-1 dan ke-2 Lovebird antara dua 

spesies dianalisis dalam Lampiran 3 sampai 6 tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bobot Tetas pada anak ke-1 dan ke-2 Lovebird (A. fischeri dan A. 
roseicollis) 

 
Rataan Bobot Tetas (gr) 

A. fischeri A. roseicollis No. 
Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 

1 2.58±0.24a 2.55±0.47a   
2   2.92±0.20b 3.18±0.37b 
3 2.58±0.24a  2.92±0.20b  
4  2.55±0.47a  3.18±0.37b 

Keterangan : Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh yang nyata (thitung > ttabel (0.05)) 

 
 Dari hasil analisis statistik bobot tetas Lovebird spesies A. fischeri dengan 

menggunakan uji t data tidak berpasangan pada Lampiran 5, diperoleh nilai thitung 

= 0.10 lebih kecil daripada ttabel (0.05) =  2.36 yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan bobot tetas antara anak ke-1 dengan anak ke-2. Pada perhitungan bobot 

tetas Lovebird spesies A. roseicollis pada Lampiran 6, nilai thitung = 1.37 lebih 

kecil daripada ttabel (0.05) = 2.36 yang juga tidak menunjukkan adanya perbedaan 

bobot tetas anak ke-1 dengan anak ke-2. Tidak adanya perbedaan bobot tetas 

antara anak ke-1 dengan anak ke-2 Lovebird pada masing-masing spesies karena 

masa eram telurnya mempunyai waktu yang relatif sama yaitu sekitar 23 sampai 

25 hari, jarak atau selang bertelur 1 hari, oleh karena jarak yang pendek maka 

bobot tetas antara telur yang satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang 



  

nyata. Menurut Jones (1997) periode pengeraman telur pada Lovebird 

berlangsung selama 21-26 hari. Menurut Soenanto (2002) biasanya dalam bertelur 

ada tenggang waktu 1 hingga 2 hari. Selain itu, penyebab tidak adanya perbedaan 

bobot tetas yaitu faktor genetik. 

 Dari hasil analisis statistik bobot tetas anak ke-1 Lovebird antara spesies A. 

fischeri dengan A. roseicollis dengan menggunakan uji t data tidak berpasangan 

pada Lampiran 3, diperoleh nilai thitung = 2.46 lebih besar daripada ttabel (0.05) =  

2.36 yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Analisis statistik bobot tetas anak 

ke-2 Lovebird antara spesies A. fischeri dengan A. roseicollis seperti pada 

Lampiran 4, diperoleh nilai thitung = 2.37 lebih besar daripada ttabel (0.05) =  2.36 

yang juga menunjukkan perbedaan yang nyata. Dari Tabel 1 dapat diketahui 

rataan bobot tetas anak ke-1 A. fischeri = 2.58±0.24 gr lebih rendah daripada 

bobot tetas anak ke-1 A. roseicollis = 2.92±0.20 gr. Pada rataan bobot tetas anak 

ke-2 A. fischeri = 2.55±0.47 gr lebih rendah daripada bobot tetas anak ke-2 A. 

roseicollis = 3.18±0.37 gr. Adanya perbedaan bobot tetas pada kedua spesies 

Lovebird ini dikarenakan induk betina A. roseicollis mempunyai badan yang lebih 

besar dibandingkan dengan A. fischeri. Menurut Ferguson (2002) Lovebird 

spesies A. roseicollis ini termasuk jenis burung yang terbesar diantara jenis yang 

lain, dan juga mempunyai populasi yang cukup banyak. 

 

4.2. Pengaruh Perbedaan Spesies Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis    
Terhadap Laju Pertumbuhan Relatif ( Relative Growth Rate) Anak ke-1 
dan ke-2 Mulai Menetas Sampai Sebelum Umur Sapih (40 hari) 

 

 Sebagai kriteria pertumbuhan digunakan data berat badan awal dan berat 

badan akhir untuk memperoleh Laju Pertumbuhan Relatif (Relative Growth Rate) 



  

dan data Pertambahan Bobot Badan. Hasil analisis statistik Laju Pertumbuhan 

Relatif (LPR) anak ke-1 dan ke-2 Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) dalam 

Lampiran 15 sampai 22 tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) pada anak ke-1 dan ke-2 Lovebird (A. 
fischeri dan A. roseicollis) 

 
Rataan LPR (%) 

A. fischeri A. roseicollis 
Umur 
(hari) 

Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 
10 16.02±0.55a  15.35±0.88a  
10  16.14±0.61a  14.90±1.20a 
20 5.77±0.97a  5.83±0.74a  
20  5.18±0.53a  5.58±0.57a 
30 3.47±0.40a  3.08±0.25a  
30  3.35±0.55a  3.07±0.24a 
40 -0.26±0.28a  -0.19±0.22a  
40  -0.23±0.16a  -0.30±0.24a 

Keterangan : huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (thitung > ttabel (0.05)) 

 

 Dari hasil analisis statistik Laju Pertumbuhan Relatif (RGR) pada Tabel 2 

dengan uji t data tidak berpasangan dari anak ke-1 dan ke-2 A. fischeri maupun A. 

roseicollis umur 10 sampai 40 hari dalam Lampiran 15 sampai 22, diketahui nilai 

thitung lebih kecil dari ttabel (0.05), ini berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif anak ke-1 dan ke-2 Lovebird antar spesies yang berbeda. 

Tidak adanya perbedaan tersebut dikarenakan Lovebird A. fischeri dan A. 

roseicollis berasal dari genus yang sama sehingga kedua induk memiliki 

kesamaan kemampuan dalam mengasuh anak-anaknya, kualitas dan kuantitas 

pakan, kandungan nutrisi, serta dalam kondisi lingkungan yang sama. 

 Dari hasil analisis statistik Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) pada Tabel 2 

dapat dilihat bahwa kedua spesies memiliki kesamaan dimana pertumbuhan 

tercepat anak Lovebird terjadi pada umur setelah menetas sampai 10 hari yaitu 



  

antara 14 – 16 %, kemudian berangsur-angsur menurun pada umur setelah 10 hari 

sampai 20 hari yaitu sekitar 5 %, umur antara 20 – 30 hari yaitu sekitar 3 % dan 

pada umur antara 30 – 40 hari yaitu antara -0.1 sampai -0.3 %. Pertumbuhan yang 

cepat ini disebabkan anak Lovebird dibesarkan oleh kedua induk baik betina 

maupun jantan yang saling berinteraksi, sehingga pemberian pakan dapat optimal. 

Soenanto (2002) menyatakan bahwa saat di dalam sarang, anak Lovebird 

dibesarkan oleh induk betina, sedangkan induk jantan menyuapi induk betina pada 

saat berada di luar dan di dalam sarang atau muncul dilubang sarang. Jenis pakan 

yang diberikan induk betina kepada anaknya adalah makanan yang telah ditelan 

oleh induk betina dan kemudian dikeluarkan lagi dari temboloknya. Melalui 

paruhnya makanan tersebut dimuntahkan oleh induknya dan dimasukkan ke 

dalam kerongkongan anaknya. 

Hasil negatif Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) yang didapat pada umur 40 

hari dikarenakan anak Lovebird tidak mengalami pertumbuhan tetapi malah 

mengalami penurunan bobot badan. Penurunan ini disebabkan anak tidak lagi 

diberi pakan oleh induk betina tetapi digantikan oleh induk jantan saja. Menurut 

Prijono (2002) induk betina memberikan makanan pada anaknya saat masih di 

dalam sarang, setelah anak keluar dari sarang induk jantan akan mengasuh anak-

anaknya sampai dapat terbang dan dapat mencari makanannya sendiri. 

Hasil pengamatan kurva Laju Pertumbuhan Bobot Badan anak ke-1 dan 

ke-2 antara dua spesies Lovebird yang dianalisis pada Lampiran 2, sepintas dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Keterangan  :   F1 (A. fischeri anak ke-1), F2 (A. fischeri anak ke-2) 
  R1 (A. roseicollis anak ke-1), R2 (A. roseicollis anak ke-2) 

Gambar 3. Kurva Laju Pertumbuhan Bobot Badan anak ke-1 dan ke-2 Lovebird 
(A. fischeri dan A. roseicollis) 

 

Dari hasil analisis statistik menggunakan analisis regresi non linear 

berbentuk kuadratik pada Lampiran 2, diperoleh persamaan kurva regresi yang 

tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persamaan kurva regresi kuadratik Laju Pertumbuhan bobot badan pada 
anak ke-1 dan ke-2 Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) 

 
Lovebird Anak ke-1 Anak ke-2 

A. fischeri Y = -0.3505 + 1.9963 X - 0.0240 X2 Y = 0.0793 + 1.8816 X - 0.022 X2 
A. roseicollis Y = -0.1443 + 2.0192 X - 0.023 X2 Y = 0.1926 + 1.9944 X - 0.0234 X2 

 

 Kurva Laju Pertumbuhan pada Gambar 3 secara deskriptif menunjukkan 

bahwa dari kedua spesies Lovebird A. fischeri dengan A. roseicollis terdapat 

perbedaan yaitu A. roseicollis mempunyai kurva yang secara umum lebih tinggi 



  

dibandingkan dengan A. fischeri, dengan urutan sebagai berikut : R1 (A. 

roseicollis anak ke-1), R2 (A. roseicollis anak ke-2), F1 (A. fischeri anak ke-1) 

dan yang paling bawah F2 (A. fischeri anak ke-2). Perbedaan kurva ini disebabkan 

Lovebird A. roseicollis ini mempunyai bobot badan yang lebih besar 

dibandingkan dengan A. fischeri. Menurut Ferguson (2002) Lovebird jenis A. 

roseicollis ini termasuk jenis burung yang terbesar diantara jenis yang lain. 

Prijono (2002) menyatakan bahwa bobot badan A. roseicollis lebih berat 

dibanding A. fischeri. Menurut Soeparno (2000) bahwa laju pertumbuhan 

dipengaruhi oleh spesies ternak. 

 Pada Kurva Laju Pertumbuhan juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

Lovebird baik A. fischeri maupun A. roseicollis mempunyai persamaan yaitu 

bobot badan setelah umur 30 hari mengalami penurunan sampai umur sapih. 

Penurunan bobot badan ini disebabkan karena terjadi perubahan pola hidup anak 

Lovebird yang sebelumnya selama kurang lebih 30 hari di dalam sarang 

pemberian makanan dilakukan oleh induk betina dan dibantu induk jantan, 

kemudian mengalami pergantian yaitu pemberian makanan hanya dilakukan oleh 

induk jantan saja dikarenakan anak sudah dapat keluar sarang. Induk jantan sangat 

berperan penting dalam pemberian makanan anaknya sampai dapat terbang dan 

dapat mencari makanannya sendiri. Dengan kata lain, penurunan bobot badan ini 

dikarenakan anak telah memasuki masa transisi demi kelangsungan hidupnya 

sendiri sebelum dapat disapih. Menurut Prijono (2002) induk betina memberikan 

makanan pada anaknya saat masih di dalam sarang, setelah anak keluar dari 

sarang induk jantan akan mengasuh anak-anaknya sampai dapat terbang dan dapat 

mencari makanannya sendiri.  



  

4.3. Pengaruh Perbedaan Spesies Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis    
Terhadap Pertambahan Bobot Badan (PBB) Anak ke-1 dan ke-2 Mulai 
Menetas Sampai Sebelum Umur Sapih (40 hari) 

 
Pertambahan Bobot Badan (PBB) merupakan tolok ukur bagi sukses 

tidaknya induk dalam memelihara dan merawat anak-anaknya. Rasyaf (1991) 

menyatakan bahwa pertambahan bobot badan didapatkan dari selisih bobot badan 

akhir dengan bobot badan awal.  

Hasil analisis statistik Pertambahan Bobot Badan (PBB) anak ke-1 dan    

ke-2 Lovebird (A. fischeri dan A. roseicollis) dalam Lampiran 7 sampai 14 tertera 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pertambahan Bobot Badan pada anak ke-1 dan ke-2 Lovebird (A. fischeri 
dan A. roseicollis) 

 
Rataan PBB (gr) 

Agapornis fischeri Agapornis roseicollis 
Umur 
(hari) 

Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 
10 13.22±1.08a  13.32±2.60a  
10  13.15±1.99a  13.22±2.59a 
20 12.41±1.11a  13.28±2.13a  
20  11.52±1.48a  12.69±2.38a 
30 11.94±1.22a  12.01±1.28a  
30  11.03±1.84a  11.26±0.72a 
40 -0.90±1.17a  -0.75±0.96a  
40  -0.45±0.45a  -1.28±1.02a 

Keterangan : huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (thitung > ttabel (0.05)) 

 
Dari hasil analisis statistik Pertambahan Bobot Badan dengan uji t data 

tidak berpasangan dari anak ke-1 dan ke-2 A. fischeri maupun A. roseicollis umur 

10 sampai 40 hari dalam Lampiran 7 sampai 14, diketahui nilai thitung lebih kecil 

dari ttabel (0.05), ini berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata Pertambahan Bobot 

Badan (PBB) anak ke-1 dan ke-2 Lovebird antar spesies yang berbeda. Tidak 

adanya perbedaan tersebut dikarenakan Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 

berasal dari genus yang sama sehingga kedua induk memiliki kesamaan 



  

kemampuan dalam mengasuh anak-anaknya, kualitas dan kuantitas pakan, 

kandungan nutrisi, serta dalam kondisi lingkungan yang sama. 

Hasil pengamatan Pertambahan Bobot Badan anak ke-1 dan ke-2 Lovebird 

(A. fischeri dan A. roseicollis) yang dianalisis dalam Lampiran 7 sampai 14 

sepintas dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Kurva Pertambahan Bobot Badan (PBB) anak ke-1 dan ke-2 Lovebird 
(A. fischeri dan A. roseicollis) 

 
Kurva Pertambahan Bobot Badan (PBB) pada Gambar 4 menunjukkan 

bahwa secara umum Pertambahan Bobot Badan Lovebird baik A. fischeri maupun 

A. roseicollis mulai setelah menetas sampai sebelum sapih (umur 40 hari) 

mempunyai persamaan, yaitu peningkatan bobot badan tertinggi terjadi pada umur 

setelah menetas sampai 10 hari, kemudian setelah itu mengalami penurunan pada 

umur setelah 10 hari sampai 30 hari, setelah umur 30 hari terjadi penurunan 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) yang drastis dikarenakan terjadi penurunan 

bobot badan pada umur 40 hari. Penurunan ini terjadi karena anak Lovebird 

mengalami proses transisi dimana anak sudah mulai dapat keluar sarang dan 



  

pemberian makanan yang sebelumnya dilakukan oleh induk betina di dalam 

sarang sekarang dilakukan oleh induk jantan. Bobot badan mengalami penurunan 

dikarenakan pemberian makanan yang dilakukan oleh induk jantan tidak sebanyak 

makanan yang diberikan oleh induk betina selama di dalam sarang, selain itu anak 

Lovebird sudah mulai belajar terbang dan mencari makanannya sendiri. Kalau 

anak Lovebird sudah dapat mandiri dan bobot badannya berangsur-angsur 

membaik maka sudah dapat dilakukan penyapihan. Menurut Oddoties (2001) anak 

Lovebird dapat disapih ketika berumur antara 40 sampai 50 hari. Sedangkan 

menurut Nugroho (2006) anak Lovebird setelah berukuran kurang lebih sekitar 13 

cm dengan berat sekitar 42 gram maka dapat disapih. 

  
4.4. Pengaruh Perbedaan Spesies Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis    

Terhadap Mortalitas Anak ke-1 dan ke-2 Mulai Menetas Sampai 
Sebelum Sapih (40 hari) 

 
 Mortalitas anak ke-1 dan ke-2 Lovebird spesies A. fischeri dan A. 

roseicollis selama penelitian (umur 1 – 40 hari) dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Mortalitas anak ke-1 dan anak ke-2 Lovebird spesies A. fischeri dan A. 
roseicollis mulai umur 1 hari sampai 40 hari 

 
Anak ke-1 (hari) Anak ke-2 (hari) No. Spesies 

1 10 20 30 40 1 10 20 30 40 
v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v x x 

1 A. fischeri 

v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v v v 
v v v v v v v v v v 
v v v x x v v v x x 

2 A. roseicollis 

v v v v v v v v v v 
Keterangan : v = hidup 
              x = mati 
 



  

 Dari Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa mortalitas yang terjadi pada 

Lovebird spesies A. fischeri yaitu anak ke-2, sedangkan pada A. roseicollis yaitu 

anak ke-1 dan ke-2. Kematian anak burung terjadi pada umur antara 20-30 hari, 

ini disebabkan karena induk tidak mampu merawat anaknya dengan baik atau 

dengan kata lain induk mempunyai mothering ability yang rendah. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat data bobot badan pada Lampiran 1, anak burung yang mati 

bobot badannya pada umur 10 hari dan 20 hari memiliki bobot paling rendah  

dibanding burung yang lain. Menurut Prijono (2002) kematian anak Lovebird 

dapat disebabkan oleh ketidakmampuan induk dalam merawat anaknya atau 

mothering ability yang rendah. 

 Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa mortalitas anak Lovebird spesies A. 

roseicollis lebih tinggi dibandingkan dengan A. fischeri, ini diperkuat juga pada 

data mortalitas anak Lovebird yang dapat dilihat pada Lampiran 1.5 bersumber 

dari data sekunder (recording) mulai bulan Maret sampai September 2007  

menunjukkan bahwa kematian anak Lovebird spesies A. roseicollis lebih tinggi 

dibandingkan A. fischeri. Penyebab kematian yang lebih tinggi pada A. roseicollis 

diduga bahwa induk yang mempunyai mothering ability rendah pada A. 

roseicollis lebih banyak dibanding A. fischeri, sehingga berdampak pada kematian 

anak yang lebih tinggi. 



  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 

1) Laju Pertumbuhan Relatif dan Pertambahan Bobot Badan anak Lovebird 

antara kedua spesies adalah sama, dimana pertumbuhan tercepat pada 

umur setelah menetas sampai 10 hari kemudian berangsur-angsur menurun 

sampai 40 hari 

2) Laju pertumbuhan bobot badan anak Lovebird kedua spesies berbentuk 

kurva non linear bentuk kuadratik positif, dengan persamaan sebagai 

berikut : A. fischeri anak ke-1 yaitu Y = -0.3505 + 1.9963 X - 0.0240 X2 , 

A. fischeri anak ke-2 yaitu Y = 0.0793 + 1.8816 X - 0.022 X2 , A. 

roseicollis anak ke-1 yaitu Y = -0.1443 + 2.0192 X - 0.023 X2 , dan A. 

roseicollis anak ke-2 yaitu Y = 0.1926 + 1.9944 X - 0.0234 X2 

3) Bobot tetas anak Lovebird spesies A. roseicollis lebih berat dibandingkan 

A. fischeri, namun bobot tetas anak Lovebird pada masing-masing spesies 

adalah sama 

4) Mortalitas pada anak Lovebird spesies A. roseicollis lebih tinggi 

dibandingkan A. fischeri, yang sama-sama disebabkan oleh rendahnya 

mothering ability pada induk. 

 

5.2. Saran 

 Untuk mengurangi tingkat mortalitas anak Lovebird baik A. fischeri 

maupun A. roseicollis maka disarankan untuk memilih induk yang mempunyai 

mothering ability baik. 
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Lampiran 1. Data bobot tetas, bobot badan, PBB serta mortalitas pada Lovebird 
spesies A. fischeri dan A. roseicollis 

 
1.1. Bobot  tetas  anak  ke-1  dan  anak  ke-2  Lovebird  spesies  A . fischeri  

dan   A. roseicollis 
A. fischeri (gram) A. roseicollis (gram) No. 

Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 
1 2.58 2.7 2.72 3.24 
2 2.86 2.25 3.1 3.46 
3 2.55 2.63 2.84 2.57 
4 2.2 1.98 2.78 3.15 
5 2.69 3.2 3.18 3.5 

total 12.88 12.76 14.62 15.92 
x 2.576 2.552 2.924 3.184 
stdev 0.24275502 0.46537082 0.20366639 0.37326934 

 
1.2. Bobot   badan   anak   ke-1  dan   ke-2  Lovebird   spesies   A.   fischeri   

dan   A. roseicollis 
A. fischeri (gram) A. roseicollis (gram) 

Umur 
Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 

17.46 17.5 17.82 18.83 
15.68 17.35 17.78 17.54 
13.65 15.38 14.5 15.98 
13.87 12.1 12.33 11.97 
18.32 18.19 18.77 17.72 

10 hari 

15.80±1.14 16.10±2.47 16.24±2.72 16.41±2.68 
28.98 27.77 29.14 30.15 
29.14 29.1 32.17 31.79 
26.59 27 29.69 30 
29.18 22.24 22.97 21.13 
30.16 30 33.63 32.44 

20 hari 

28.81±1.33 27.22±3.02 29.52±4.09 29.10±4.58 
39.96 37.16 40.88 41.24 
41.46 38.89 43.95 42.22 
40.15 40.41 43.48 42.18 
39.67 mati mati mati 
42.5 41.54 44.36 43.76 

30 hari 

40.75±1.20 39.50±1.90 43.17±1.57 42.35±1.04 
38.75 36.59 39.84 40.76 
38.84 37.86 44 40.12 
39.18 40.39 43.46 41.87 
40.16 mati mati mati 
42.32 41.38 42.39 41.55 

40 hari 

39.85±1.49 39.06±2.21 42.42±1.85 41.08±0.79 



  

1.3. Pertambahan Bobot Badan anak ke-1 dan anak ke-2 Lovebird spesies A. 
fischeri dan A. roseicollis 

A. fischeri (gram) A. roseicollis (gram) Umur 
Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 

14.88 14.8 15.1 15.59 
12.82 15.1 14.68 14.08 
12.1 12.75 11.66 13.41 

12.67 10.12 9.55 8.82 
13.63 12.99 15.59 14.22 

10 hari 

13.22±1.08 13.15±1.99 13.32±2.60 13.22±2.59 

11.52 10.27 11.32 11.32 

12.46 11.75 14.39 14.25 
11.94 11.62 15.19 14.02 

14.31 10.14 10.64 9.16 
11.84 11.81 14.86 14.72 

20 hari 

12.41±1.11 11.52±1.48 13.28±2.13 12.69±2.38 
10.98 9.39 11.74 11.09 
12.32 9.79 11.78 10.43 
13.56 13.41 13.79 12.18 
10.49 - - - 
12.34 11.54 10.73 11.32 

30 hari 

11.94±1.22 11.03±1.84 12.01±1.28 11.26±0.72 
-1.21 -1.57 -1.04 -0.48 
-2.62 -1.03 0.05 -2.1 
-0.97 -0.77 -0.02 -0.31 
0.49 - - - 
-0.18 -0.16 -1.97 -2.21 

40 hari 

-0.90±1.17 -0.45±0.45 -0.75±0.96 -1.28±1.02 
 
1.4. Mortalitas  anak  ke-1  dan  anak  ke-2  Lovebird  spesies  A.  fischeri  dan  

A. roseicollis mulai umur 1 hari sampai 40 hari 
A. fischeri anak 

ke-1 
A. fischeri anak 

ke-2 
A. roseicollis 

anak ke-1 
A. roseicollis 

anak ke-2 
Umur (hari) Umur (hari) Umur (hari) Umur (hari) 

No. 

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 
1 v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 v v v v v v x x v v x x v v x x 
5 v v v v v v v v v v v v v v v v 

Keterangan : v = hidup 
            x  = mati 



  

1.5.   Mortalitas anak Lovebird spesies A. fischery dan A. roseicollis mulai bulan 
Maret sampai September 2007 

Bulan 
Maret - Juni Juli - September Lovebird 

Hidup Mati Hidup Mati 
9 B 11 B 42 A 44 B 

10 B 43 B 14 B 50 B 
14 B 13 C 51 B 27 C 
26 B 3 D 35 C 3 D 
35 C 22 D 50 C  
13 E 14 E 22 D  

 41 E 69 D  
  71 D  
  61 E  
  14 E  
  33 E  
  54 E  

Agapornis fischery 

  61 E  
74 A 21 A 2 B 14 C 
52 B 2 B 58 B 48 C 
58 B 2 C 59 B 22 E 
59 B 9 C 2 C  
11 C 14 C 48 C  
15 C 13 D 55 D  
23 C 14 D 73 E  
48 C 21 D 74 E  
2 D 55 D   

Agapornis roseicollis 

 63 D   
  
  Keterangan : 
  � A, B, C, D dan E = nomer kandang 
 
    ��Satu kandang berisi induk jantan dan betina yang memiliki anak 1 ekor 

pertetasan; 2 ekor pertetasan maupun 3 ekor pertetasan 
 
  ��A. fischeri  = � total  : 30 kandang 
         Hidup  : 19 kandang 
         Mati  : 11 kandang 
 
  ��A. roseicollis = � total  : 30 kandang 
         Hidup  : 17 kandang 
         Mati  : 13 kandang 
 



  

1.6.  Data Laju Pertumbuhan (Relative Growth Rate/ RGR) anak ke-1 dan anak 
ke-2 Lovebird spesies A. fischeri dan A. roseicollis  

A. fischeri (gram) A. roseicollis (gram) Umur 
Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-1 Anak ke-2 

16.50 16.28 16.34 15.70 
15.72 17.12 15.62 14.90 
15.23 15.73 14.94 16.06 
16.14 15.97 14.05 12.96 
16.53 15.57 15.78 14.89 

10 hari 

16.02±0.55 16.14±0.61 15.35±0.88 14.90±1.20 
4.96 4.54 4.82 4.62 
5.44 5.06 5.76 5.78 
6.43 5.48 6.87 6.10 
7.11 5.91 6.03 5.53 
4.88 4.90 5.67 5.87 

20 hari 

5.77±0.97 5.18±0.53 5.83±0.74 5.58±0.57 
3.19 3.15 3.23 3.11 
3.49 2.88 3.03 2.82 
4.06 4.15 3.31 3.37 
3.05 - - - 
3.58 3.23 2.75 2.97 

30 hari 

3.47±0.40 3.35±0.55 3.08±0.25 3.07±0.24 
-0.31 -0.42 -0.13 -0.12 
-0.65 -0.27 0.08 -0.51 
-0.24 -0.19 -0.25 -0.07 
0.12 - - - 
-0.23 -0.04 -0.45 -0.52 

40 hari 

-0.26±0.28 -0.23±0.16 -0.19±0.22 -0.30±0.24 
 
 



  

Lampiran 2. Analisis data kurva pertumbuhan bobot badan anak ke-1 dan ke-2 
Lovebird spesies A. fischeri dan A. roseicollis 

 
Analisis data bobot badan menggunakan Regresi Non Linear model Kuadratik 
 
umur\jenis F1 F2 R1 R2 

1 hari 2.576 2.552 2.924 3.184 
10 hari 15.796 16.104 16.24 16.408 
20 hari 28.81 27.222 29.52 29.102 
30 hari 40.748 39.5 43.1675 42.35 
40 hari 39.85 39.055 42.4225 41.075 

 
Keterangan   
F1 = Lovebird A. fischeri anak ke-1 
F2 = Lovebird A. fischeri anak ke-2 
R1 = Lovebird A. roseicollis anak ke-1 
R2 = Lovebird A. roseicollis anak ke-2 
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Penghitungan Data 
 
2.1.  Lovebird spesies Agapornis fischeri anak ke-1 
 

umur\jenis F1 
1 hari 2.576 

10 hari 15.796 
20 hari 28.81 
30 hari 40.748 
40 hari 39.85 

 
Analisa Data Pertumbuhan Bobot Badan Lovebird A. 

fischeri anak ke-1 menggunakan program statistik SPSS 

 
MODEL:  MOD_1. 
_ 
 
 
 
Dependent variable.. VAR00002          Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .99356 
R Square             .98715 
Adjusted R Square    .97431 
Standard Error      2.62041 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     2        1055.3088        527.65438 
Residuals      2          13.7331          6.86653 
 
F =      76.84440       Signif F =  .0128 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------
------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  
Sig T 
 
VAR00001           1.996214     .315703   1.892458     6.323  
.0241 
VAR00001**2        -.024020     .007421   -.968741    -3.237  
.0836 
(Constant)         -.350482    2.673207                -.131  
.9077 



  

 
 

Persamaan regresi non linear model kuadratik (polynomial pangkat 2) data 
pertumbuhan di atas yaitu : 
 

Y = -0.3505 + 1.9963 X - 0.0240 X2  

y   [bobot badan (gr)] 

x   [umur (hari)] 

50 40 30 20 10 0 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Observed 

Quadratic 



  

2.2.  Lovebird spesies Agapornis fischeri anak ke-2 
 

umur\jenis F2 
1 hari 2.552 

10 hari 16.104 
20 hari 27.222 
30 hari 39.5 
40 hari 39.055 

 
Analisa Data Pertumbuhan Bobot Badan Lovebird A. 

fischeri anak ke-2 menggunakan program statistik SPSS 
 
MODEL:  MOD_2. 
_ 
 
 
 
Dependent variable.. VAR00002          Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .99373 
R Square             .98750 
Adjusted R Square    .97499 
Standard Error      2.49514 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     2        983.26612        491.63306 
Residuals      2         12.45141          6.22571 
 
F =      78.96824       Signif F =  .0125 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------
------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  
Sig T 
 
VAR00001           1.881607     .300611   1.848320     6.259  
.0246 
VAR00001**2        -.021995     .007066   -.919119    -3.113  
.0896 
(Constant)          .079264    2.545413                 .031  
.9780 



  

 
 
 
 

Persamaan regresi non linear model kuadratik (polynomial pangkat 2) data 
pertumbuhan di atas yaitu : 

 
Y = 0.0793 + 1.8816 X - 0.022 X2  

 

y    [bobot badan (gr)] 

x    [umur (hari)] 

50 40 30 20 10 0 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Observed 

Quadratic 



  

2.3.  Lovebird spesies Agapornis roseicollis anak ke-1 
 

umur\jenis R1 
1 hari 2.924 

10 hari 16.24 
20 hari 29.52 
30 hari 43.1675 
40 hari 42.4225 

 
Analisa Data Pertumbuhan Bobot Badan Lovebird A. 

roseicollis anak ke-1 menggunakan program statistik 
SPSS 

 
MODEL:  MOD_3. 
 
 
 
Dependent variable.. VAR00002          Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .99185 
R Square             .98376 
Adjusted R Square    .96753 
Standard Error      3.12231 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     2        1181.4202        590.71011 
Residuals      2          19.4977          9.74885 
 
F =      60.59280       Signif F =  .0162 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------
------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  
Sig T 
 
VAR00001           2.019247     .376172   1.806131     5.368  
.0330 
VAR00001**2        -.022975     .008843   -.874230    -2.598  
.1217 
(Constant)         -.144324    3.185229                -.045  
.9680 



  

 
 

Persamaan regresi non linear model kuadratik (polynomial pangkat 2) data 
pertumbuhan di atas yaitu : 

 
Y = -0.1443 + 2.0192 X - 0.023 X2  

y    [bobot badan (gr)] 

x    [umur (hari)] 

50 40 30 2010 0 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Observed 

Quadratic 



  

2.4.  Lovebird spesies Agapornis roseicollis anak ke-2 
 

umur\jenis R2 
1 hari 3.184 

10 hari 16.408 
20 hari 29.102 
30 hari 42.35 
40 hari 41.075 

 
Analisa Data Pertumbuhan Bobot Badan Lovebird A. 

roseicollis anak ke-2 menggunakan program statistik 
SPSS 

 
MODEL:  MOD_4. 
 
 
 
Dependent variable.. VAR00002          Method.. QUADRATI 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .99138 
R Square             .98283 
Adjusted R Square    .96566 
Standard Error      3.09532 
 
            Analysis of Variance: 
 
              DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression     2        1096.7168        548.35840 
Residuals      2          19.1620          9.58101 
 
F =      57.23390       Signif F =  .0172 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------
------- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  
Sig T 
 
VAR00001           1.994361     .372920   1.850597     5.348  
.0332 
VAR00001**2        -.023417     .008766   -.924376    -2.671  
.1162 
(Constant)          .192616    3.157690                 .061  
.9569 



  

 
 
 
 
 

Persamaan regresi non linear model kuadratik (polynomial pangkat 2) data 
pertumbuhan di atas yaitu : 

 
Y = 0.1926 + 1.9944 X - 0.0234 X2  

 

y   [ bobot badan (gr)] 

x    [umur (hari)] 

50 40 30 2010 0 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Observed 

Quadratic 



  

Lampiran 3. Analisis data bobot tetas  anak  ke-1  pada  Lovebird  A.  fischeri  dan  
A. roseicollis 

 
No. A. fischeri (F1) A. roseicollis (R1) 
1 2.58 2.72 
2 2.86 3.1 
3 2.55 2.84 
4 2.2 2.78 
5 2.69 3.18 

total 12.88 14.62 
rata-rata 2.576 2.924 

stdev 0.242755021 0.203666394 
stdev2 0.05893 0.04148 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2  
 

 = (5-1)0.0589 + (5-1)0.0415 
           (5 + 5) - 2 
 
  = 0.0502 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
 =   2.576 – 2.924 
     �0.0502 (1/5 + 1/5) 
 
  =  2.4557 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 = (5-1)+(5-1) 
 = 8 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
t0.01 (db = 8 ) = 3.50 
 
 
thitung > t0.05 (db = 8 ) jadi H0 ditolak, H1 diterima yaitu terdapat perbedaan yang 

nyata data bobot tetas anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 



  

Lampiran 4. Analisis data bobot tetas anak ke-2 pada Lovebird  A.  fischeri  dan  
A. roseicollis 

 
No. A. fischeri (F2) A. roseicollis (R2) 
1 2.7 3.24 
2 2.25 3.46 
3 2.63 2.57 
4 1.98 3.15 
5 3.2 3.5 

total 12.76 15.92 

x 2.552 3.184 
stdev 0.465371 0.37326934 
stdev2 2.7 0.13933 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 0.1780 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 2.37 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
t0.01 (db = 8 ) = 3.50 
 
 
thitung > t0.05 (db = 8 ) jadi H0 ditolak, H1 diterima yaitu terdapat perbedaan yang 

nyata   data   bobot   tetas   anak   ke-2   pada   Lovebird   A.  fischeri  dan  
A. roseicollis  



  

Lampiran 5.  Analisis   data   bobot  tetas  anak  ke-1  dan  ke-2  pada  Lovebird  
A. fischeri 

 
No. F1 F2 
1 2.58 2.7 
2 2.86 2.25 
3 2.55 2.63 
4 2.2 1.98 
5 2.69 3.2 

total 12.88 12.76 

x 2.576 2.552 
stdev 0.242755021 0.46537082 
stdev2 0.05893 0.21657 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nF2 – 1) stdev2
F2 

     nF1 + nF2 – 2 

 

 = 0.1378 
 
 
thitung =              xF1 – xF2  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nF2) 
 
 = 0.10 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nF2 – 1) 
  
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata data 

bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 pada Lovebird A. fischeri  
 



  

Lampiran 6. Analisis data bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 pada Lovebird A. 
roseicollis 

 
No. R1 R2 
1 2.72 3.24 
2 3.1 3.46 
3 2.84 2.57 
4 2.78 3.15 
5 3.18 3.5 

total 14.62 15.92 

x 2.924 3.184 
stdev 0.203666394 0.37326934 
stdev2 0.04148 0.13933 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nR1 – 1) stdev2

R1 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nR1 + nR2 – 2 

 

  = 0.0904 
 
 
thitung =              xR1 – xR2  
       �stdev2gab (1/nR1 + 1/nR2) 
 
  = 1.3672 
 
 
db = (nR1 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata data 

bobot tetas anak ke-1 dan ke-2 pada Lovebird A. roseicollis  



  

Lampiran 7. Analisis data PBB anak ke-1 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 10 hari 

 
No. F1 R1 
1 14.88 15.1 
2 12.82 14.68 
3 12.1 11.66 
4 12.67 9.55 
5 13.63 15.59 

total 66.1 66.58 
x 13.22 13.316 

stdev 1.077102595 2.604770623 
stdev2 1.16015 6.78483 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

  = 3.9725 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
  = 0.0762 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 10 hari 

 



  

Lampiran 8. Analisis data PBB anak ke-1 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 20 hari 

 
No. F1 R1 
1 11.52 11.32 
2 12.46 14.39 
3 11.94 15.19 
4 14.31 10.64 
5 11.84 14.86 

total 62.07 66.4 
x 12.414 13.28 

stdev 1.11246573 2.13235785 
stdev2 1.23758 4.54695 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

 = 2.8923 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
 = 0.8051 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 20 hari 



  

Lampiran 9. Analisis data PBB anak ke-1 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 30 hari 

 
No. F1 R1 
1 10.98 11.74 
2 12.32 11.78 
3 13.56 13.79 
4 10.49 mati 
5 12.34 10.73 

total 59.69 48.04 
x 11.938 12.01 

stdev 1.219926227 1.282263623 
stdev2 1.48822 1.6442 

       n            5   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

 = 1.5551 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
 = 0.0913 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 7 
 
 
t0.05 (db = 7 ) = 2.45 
 
 
thitung < t0.05 (db = 7 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 30 hari 



  

Lampiran 10. Analisis data PBB anak ke-1 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 40 hari 

 
No. F1 R1 
1 -1.21 -1.04 
2 -2.62 0.05 
3 -0.97 -0.02 
4 0.49 mati 
5 -0.18 -1.97 

total -4.49 -2.98 
x -0.898 -0.745 

stdev 1.173656679 0.956608593 
stdev2 1.37747 0.9151 

       n            5   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

 = 1.1793 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
 = 0.2228 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 7 
 
 
t0.05 (db = 7 ) = 2.45 
 
 
thitung < t0.05 (db = 7 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 40 hari 



  

Lampiran 11. Analisis data PBB anak ke-2 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 10 hari 

 
No. F2 R2 
1 14.8 15.59 
2 15.1 14.08 
3 12.75 13.41 
4 10.12 8.82 
5 12.99 14.22 

total 65.76 66.12 

x 13.152 13.224 
stdev 1.99320596 2.586141914 
stdev2 3.97287 6.68813 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 5.3305 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 0.0493 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 10 hari 

 



  

Lampiran 12. Analisis data PBB anak ke-2 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 20 hari 

 
No. F2 R2 
1 10.27 11.32 
2 11.75 14.25 
3 11.62 14.02 
4 10.14 9.16 
5 11.81 14.72 

total 55.59 63.47 
x 11.118 12.694 

stdev 0.837538059 2.380184867 
stdev2 0.70147 5.66528 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

 = 3.1834 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
 = 1.3966 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 20 hari 

 



  

Lampiran 13. Analisis data PBB anak ke-2 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 30 hari 

 
No. F2 R2 
1 9.39 11.09 
2 9.79 10.43 
3 13.41 12.18 
4 mati mati 
5 11.54 11.32 

total 44.13 45.02 
x 11.0325 11.255 

stdev 1.83953572 0.722887728 
stdev2 3.383891667 0.522566667 

       n            4   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

 = 1.9532 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
 = 0.2517 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 6 
 
 
t0.05 (db = 6 ) = 2.57 
 
 
thitung < t0.05 (db = 6 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 30 hari 



  

Lampiran 14. Analisis data PBB anak ke-2 Lovebird A. fischeri dan A. roseicollis 
pada umur 40 hari 

 
No. F2 R2 
1 -1.57 -0.48 
2 -1.03 -2.1 
3 -0.77 -0.31 
4 mati mati 
5 -0.16 -2.21 

total -3.53 -5.1 

x -0.8825 -1.275 
stdev 0.585683362 1.019493338 
stdev2 0.343025 1.039366667 

       n            4   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

 = 0.6912 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
 = 0.7465 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 6 
 
 
t0.05 (db = 6 ) = 2.57 
 
 
thitung < t0.05 (db = 6 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata 

pertumbuhan bobot badan anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 40 hari 

 
 
 
 



  

Lampiran 15. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-1 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 10 hari 

 
No. F1 R1 
1 16.50 16.34 
2 15.72 15.62 
3 15.23 14.94 
4 16.14 14.05 
5 16.53 15.78 

total 80.11 76.73 
x 16.02 15.35 

stdev 0.55 0.88 
stdev2 0.31 0.78 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

  = 0.54 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
  = 1.45 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 10 hari 

 



  

Lampiran 16. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-1 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 20 hari 

 
No. F1 R1 
1 4.96 4.82 
2 5.44 5.76 
3 6.43 6.87 
4 7.11 6.03 
5 4.88 5.67 

total 28.83 29.16 
x 5.77 5.83 

stdev 0.97 0.74 
stdev2 0.95 0.54 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

  = 0.75 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
  = 0.12 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 20 hari 



  

Lampiran 17. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-1 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 30 hari 

 
No. F1 R1 
1 3.19 3.23 
2 3.49 3.03 
3 4.06 3.31 
4 3.05 mati 
5 3.58 2.75 

total 17.37 12.33 
x 3.47 3.08 

stdev 0.40 0.25 
stdev2 0.16 0.06 

       n            5   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

  = 0.12 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
  = 1.82 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 7 
 
 
t0.05 (db = 7 ) = 2.45 
 
 
thitung < t0.05 (db = 7 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 30 hari 



  

Lampiran 18. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-1 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 40 hari 

 
No. F1 R1 
1 -0.31 -0.13 
2 -0.65 0.08 
3 -0.24 -0.25 
4 0.12 mati 
5 -0.23 -0.45 

total -1.32 -0.76 
x -0.26 -0.19 

stdev 0.28 0.22 
stdev2 0.08 0.05 

       n            5   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF1 – 1) stdev2

F1 + (nR1 – 1) stdev2
R1 

     nF1 + nR1 – 2 

 

  = 0.06 
 
 
thitung =              xF1 – xR1  
       �stdev2gab (1/nF1 + 1/nR1) 
 
  = 0.46 
 
 
db = (nF1 – 1) + (nR1 – 1) 
 
 
 = 7 
 
 
t0.05 (db = 7 ) = 2.45 
 
 
thitung < t0.05 (db = 7 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-1 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 40 hari 



  

Lampiran 19. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-2 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 10 hari 

 
No. F2 R2 
1 16.28 15.70 
2 17.12 14.90 
3 15.73 16.06 
4 15.97 12.96 
5 15.57 14.89 

total 80.68 74.52 
x 16.14 14.90 

stdev 0.61 1.20 
stdev2 0.37 1.44 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 0.91 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 2.05 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 10 hari 

 



  

Lampiran 20. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-2 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 20 hari 

 
No. F2 R2 
1 4.54 4.62 
2 5.06 5.78 
3 5.48 6.10 
4 5.91 5.53 
5 4.90 5.87 

total 25.89 27.90 
x 5.18 5.58 

stdev 0.53 0.57 
stdev2 0.28 0.32 

       n            5   5 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 0.30 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 1.15 
  
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 8 
 
 
t0.05 (db = 8 ) = 2.36 
 
 
thitung < t0.05 (db = 8 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 20 hari 

 



  

Lampiran 21. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-2 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 30 hari 

 
No. F2 R2 
1 3.15 3.12 
2 2.88 2.82 
3 4.15 3.37 
4 mati mati 
5 3.23 2.97 

total 13.41 12.27 
x 3.35 3.08 

stdev 0.55 0.24 
stdev2 0.31 0.06 

       n            4   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 0.18 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 1.06 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 6 
 
 
t0.05 (db = 6 ) = 2.57 
 
 
thitung < t0.05 (db = 6 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 30 hari 



  

Lampiran 22. Analisis data Relative Growth Rate (RGR) anak ke-2 Lovebird A. 
fischeri dan A. roseicollis pada umur 40 hari 

 
No. F2 R2 
1 -0.42 -0.12 
2 -0.27 -0.51 
3 -0.19 -0.07 
4 mati mati 
5 -0.04 -0.52 

total -0.92 -1.22 

x -0.23 -0.30 
stdev 0.16 0.24 
stdev2 0.03 0.06 

       n            4   4 
 
 
Pengujian t tidak berpasangan 
 
stdev2gab = (nF2 – 1) stdev2

F2 + (nR2 – 1) stdev2
R2 

     nF2 + nR2 – 2 

 

  = 0.04 
 
 
thitung =              xF2 – xR2  
       �stdev2gab (1/nF2 + 1/nR2) 
 
  = 0.58 
 
 
db = (nF2 – 1) + (nR2 – 1) 
 
 
 = 6 
 
 
t0.05 (db = 6 ) = 2.57 
 
 
thitung < t0.05 (db = 6 ) jadi H0 diterima, H1 ditolak yaitu tidak berbeda nyata Laju 

Pertumbuhan Relatif (RGR) anak ke-2 pada Lovebird A. fischeri dan A. 
roseicollis umur 40 hari 
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