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ABSTRACT 
 

 
CORRELATION BETWEEN EGG WEIGHT AND HATCH 

WEIGHT ON QUAIL (Cortunix cortunix Japonica) 
 
 

The aim of the research is to estimate the correlation between egg weight 
and hatch weight of quail.  

Research was conducted at quail farm of Mr. Suyitno in Dadaprejo village 
at Batu Regency from 3rd June to 3rd July 2009. 

The research material were 59 quail eggs and 59 hatched quail. Data on 
egg weight and hatch weight was collected and analyzed. The method of this 
research was observation and Completely Randomized Design with weight of 
eggs as treatments was used to analyze data. Coefficient correlation and linier 
regression model of egg weight and hatch weight was estimated using analysis of 
variance and simple linier regression method. The treatment were low egg weight 
(9,58 ± 0,31), medium egg weight (10,58 ± 0,21) and high egg weight (10,98 ± 
0,16). 

The result of research showed that the average hatch weight its highly 
significant (P < 0,01) for low egg weight, medium egg weight and high egg 
weight. Correlation coefficient showed that there were significant correlation 
between egg weight and hatch weight of quail. Correlation coefficient of hatch 
weight on egg weight for low, medium and high egg weight were 0,9590, 0,9654 
and 0,9769, respectively. The simple linear regression equation of hatch weight on 
egg weight for low, medium and high egg weight were Y = -4, 17 + 1,14x,          
Y = -3,92 + 1,09x, and Y = 0,99 + 0,63x, respectively. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RINGKASAN 
 

�

KORELASI ANTARA BOBOT TELUR DENGAN BOBOT 
TETAS PADA PETERNAKAN RAKYAT BURUNG PUYUH 

 
�

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara bobot 
telur dan bobot tetas burung puyuh. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai informasi tentang korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas pada 
burung puyuh dan juga untuk pertimbangan strategi tatalaksana burung puyuh 
khususnya dalam hal penetasan. 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Peternakan Burung Puyuh 
Milik Bapak Suyitno di Desa Dadaprejo Kabupaten Batu mulai tanggal 3 Juni 
sampai dengan 3 Juli 2009. 

Materi penelitian adalah 59 butir telur burung puyuh. Metode 
penelitian adalah  metode observasi atau studi kasus. Data bobot tetas burung 
puyuh dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap, sedangkan 
data bobot telur dan bobot tetas burung puyuh dianalisis dengan menggunakan 
koefisien korelasi dan persamaan garis regresi linier sederhana. Variabel yang 
diamati adalah bobot telur dan bobot tetas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan bobot tetas burung puyuh 
pada kelompok bobot telur rendah, bobot telur sedang dan bobot telur tinggi 
berbeda sangat nyata (P < 0,01). Koefisien korelasi bobot tetas pada bobot 
telur adalah sebesar 0,9590, 0,9654 dan 0,9769 masing-masing untuk bobot 
telur rendah, bobot telur sedang dan bobot telur tinggi. Persamaan garis regresi 
linier sederhana bobot tetas pada bobot telur adalah Y = -4, 17 + 1,14x, Y =-
3,92 + 1,09x, dan Y = 0,99 + 0,63x masing-masing untuk bobot telur rendah, 
bobot telur sedang dan bobot telur tinggi.  

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa bobot telur mempunyai 
hubungan yang positif dengan bobot tetas pada burung puyuh pada ketiga 
kelompok bobot telur. Disarankan juga untuk mendapatkan bobot tetas yang 
ideal atau sesuai yang diinginkan perlu diperhatikan bobot telurnya, sehingga 
seleksi terhadap bobot telur perlu dilakukan dalam pembudidayaan burung 
puyuh guna memperoleh hasil bobot tetas yang lebih baik. 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DAFTAR ISI 
 
 

          Halaman 
KATA PENGANTAR ................................................................................. i 
ABSTRACT ................................................................................................. ii 
RINGKASAN .............................................................................................. iii 
DAFTAR ISI ................................................................................................ iv 
DAFTAR TABEL ....................................................................................... v 
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... vi 
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vii 
 
I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 
1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 2 
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 2 
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................ 3 
1.5 Hipotesis ............................................................................................ 3 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 4 
2.1 Burung Puyuh ................................................................................... 4 
2.2 Bobot Telur ....................................................................................... 5 
2.3 Bobot Tetas ....................................................................................... 6 
2.4 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Bobot Tetas ................................... 7 
2.5 Korelasi Antara Bobot Telur Dengan Bobot Tetas ........................... 8 

 
III. MATERI DAN METODE PENELTIAN............................................ 10 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................ 10 
3.2 Materi Penelitian ............................................................................... 10 
3.3 Metode Penelitian.............................................................................. 10 
3.4 Variabel Pengamatan ........................................................................ 11 
3.5 Analisis Data ..................................................................................... 11 
3.6 Batasan Istilah ................................................................................... 12 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 14 
4.1 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Bobot tetas .................................... 14 
4.2 Korelasi Antara Bobot Telur Dengan Bobot Tetas ........................... 15 

 
V. KESIMPULAN ...................................................................................... 20 

5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 20 
5.2 Saran .................................................................................................. 20 
 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 21 
 
LAMPIRAN ................................................................................................. 23 
 
 
 



DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel               Halaman 

1. Rataan bobot telur burung puyuh pada kelompok bobot telur 
rendah (BR), bobot telur sedang (BS), bobot telur tinggi 
(BT)………………………………………….............................. 14 

 
2. Hasil koefisien korelasi, koefisien keragaman dan persamaan 

garis regresi linier sederhana pada ke-3 perlakuan burung 
puyuh…………………………………………………………... 17   

 
   

   

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar             Halaman 

1. Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas burung 
puyuh pada bobot telur rendah (BR)………………………….... 17 

 
2. Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas burung 

puyuh pada bobot telur sedang (BS)…………………………… 18 
 

3. Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas burung 
puyuh pada bobot telur tinggi (BT)……………………………. 19    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran             Halaman 

1. Data bobot telur………………………………………………… 23 
 
2. Perhitungan rata-rata, simpangan baku dan koefisien 

keragaman dari bobot telur burung puyuh pada tiga 
perlakuan……………………………………………………….. 25 
 

3. Data bobot tetas………………………………………………… 26 
 

4. Perhitungan data bobot tetas dengan menggunakan RAL……... 28 
 

5. Perhitungan uji BNT………………………………………….... 29 
 

6. Perhitungan data untuk analisis koefisien korelasi dan analisis 
regresi linier sederhana antara bobot telur dengan bobot tetas 
burung puyuh…………………………………………………... 30 
 

7. Perhitungan analisis koefisien korelasi dan regresi linier 
sederhana antara bobot telur dengan bobot tetas burung 
puyuh…………………………………………………………... 33    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Permintaan masyarakat terhadap daging dan telur terus meningkat dari 

tahun ketahun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani 

masyarakat. Banyak upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan 

produksi protein hewani tersebut. 

Puyuh mempunyai potensi besar untuk memenuhi kebutuhan gizi, 

dimana kebutuhan gizi di dalam puyuh tersebut sekitar 21,1%. Puyuh 

mempunyai sifat dan kemampuan yang menguntungkan, yaitu siklus hidupnya 

relatif pendek, pertumbuhan dan perkembangannya cepat, biaya pemeliharaan 

relatif murah, produksi telur sekitar 250 – 300 butir pertahun, dengan bobot 

telur sekitar 10 gram per butir (Nugroho dan Mayun, 1990). Telur puyuh juga 

mempunyai nilai gizi yang tidak kalah dengan telur unggas lainnya, yaitu 

kadar proteinnya 13,1 persen (Rasyaf, 1992). 

Penetasan merupakan bagian dari kegiatan pembibitan yaitu untuk 

mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak unggas. Penetasan telur 

unggas dikenal ada dua cara yaitu secara alami yang dilakukan dengan induk 

unggas dan secara buatan yang dilakukan dengan mesin tetas. Penetasan 

dengan menggunakan mesin tetas merupakan suatu cara yang dilakukan 

sebagai pengganti penetasan alami dan cara ini ditujukan untuk memperoleh 

anak unggas dalam jumlah yang relatif besar. 



Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menetaskan telur dengan 

mesin tetas adalah bobot telur tetas, karena bobot telur tidak hanya 

berpengaruh terhadap daya tetas saja tetapi juga sangat berpengaruh terhadap 

bobot tetas. Bobot telur tetas yang baik untuk burung puyuh berkisar antara 9-

10 gram. Dalam penetasan diusahakan bobot telur seragam. Hasil penelitian  

Susanti (2002) dan Kurniasari (1998) menyatakan bahwa selain 

mempengaruhi daya tetas, bobot telur juga mempengaruhi bobot tetas, dimana 

bobot telur tetas tinggi akan menghasilkan bobot tetas yang tinggi dan 

sebaliknya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana korelasi antara bobot telur dan bobot tetas pada burung 

puyuh sehingga dapat diprediksi bobot tetas berdasarkan bobot telurnya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

• Melakukan estimasi terhadap koefisien korelasi antara bobot telur dan 

bobot tetas burung puyuh. 

• Menentukan persamaan garis linier sederhana bobot tetas pada bobot telur. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  : 

1. Informasi tentang korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas pada 

burung puyuh. 

2. Untuk pertimbangan strategi tatalaksana burung puyuh khususnya dalam 

hal penetasan. 

 

1.5 Hipotesis 

Bobot telur berkorelasi positif dengan bobot tetas pada burung puyuh 

di peternakan rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Burung Puyuh 

Burung puyuh sudah lama dikenal di Indonesia, namun belum lama 

dipelihara secara intensif oleh masyarakat. Berbeda dengan di luar negeri, di 

Indonesia dikenal dan dipelihara secara popular mulai tahun 1979, tetapi di 

Amerika Serikat sudah sejak tahun 1870 (Rasyaf, 1992). 

Burung puyuh berasal dari familia Phasianidae, genus Cortunix 

(Soermin dan Samosir, 1991). Selain berasal dari familia Phasianidae dan 

genus Cortunix, burung puyuh juga berasal dari familia Turnicidae, genus 

Turnix dan sub genus Arborophilla. Rasyaf (1992) menyatakan bahwa puyuh 

atau dalam bahasa asing disebut “Quail” cukup banyak mewarisi sifat-sifat 

burung liar.  

Burung puyuh mempunyai ciri panjang badan sekitar 19 cm, badan 

bulat, ekor pendek, paruh pendek dan kuat. Pada familia Phasianidae 

mempunyai jari kaki empat buah, dimana tiga jari kaki menghadap kedepan 

dan satu jari kaki menghadap ke belakang. Pada familia Turnicidae 

mempunyai jari kaki tiga buah, dimana tiga jari kakinya semua menghadap 

kedepan. Warna kaki kekuningan dan pertumbuhan bulu menjadi lengkap 

setelah berumur 2 – 3 minggu (Nugroho dan Mayun, 1990). Sedangkan 

menurut Rasyaf (1992), bulu burung puyuh kecoklatan dan sedikit warna 

hitam pada sudut badan bagian ujung, antara jantan dan betina terlihat sedikit 

berbeda pada bulu bagian bawah tubuh dan jelas terlihat. 



Puyuh Cortunix cortunix Japonica adalah puyuh unggul yang berasal 

dari Jepang. Ciri-ciri dari puyuh ini adalah mempunyai panjang tubuh sekitar 

15 cm. Puyuh yang jantan bulu perutnya berwarna coklat, abu-abu dan garis-

garis blorok kehitaman, dan yang betina mempunyai warna bulu perut coklat 

muda dengan garis blorok kehitaman. Puyuh jantan aktifitasnya lebih 

menonjol dibanding dengan puyuh betina selain itu puyuh jantan juga 

mempunyai suara yang lebih keras dan khas (Soetomo, 1992). 

  

2.2 Bobot Telur 

Pada proses penetasan bobot telur adalah salah satu faktor yang perlu  

diperhatikan karena secara langsung bobot telur dapat mempengaruhi bobot 

tetas yaitu semakin berat bobot telur maka semakin tinggi pula bobot tetasnya 

(North, 1994). 

Telur tetas adalah telur yang telah dibuahi yaitu telah terjadi pertemuan 

antara sperma dan ovum, dihasilkan dari induk umur 4-10 bulan, bobot telur 

tetas yang ideal untuk burung puyuh 9-10 gram (Sudjarwo, 1998). 

Keseragaman dari bobot telur tetas perlu diperhatikan karena bobot 

telur tetas yang seragam akan menghasilkan anak ayam yang seragam pula 

dan sebaliknya, jika bobot telur tetas tidak seragam maka telur-telur tetas 

tersebut tidak akan serempak menetasnya (Nuryati, 1998). Hal ini didukung 

oleh Soetomo (1992) yang mengemukakan bahwa bobot telur yang seragam 

akan menghasilkan anak ayam yang memiliki bobot tetas yang seragam pula. 

Rasyaf (1992) menyatakan bahwa bobot telur tetas akan 

mempengaruhi bobot tetas. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah 



kandungan putih telur dan kuning telurnya. Semakin besar bobot telur, maka 

kandungan putih telur dan kuning telur juga semakin besar, dimana putih telur 

dan kuning telur tersebut merupakan sumber makanan bagi embrio dalam 

telur. Pada satu butir telur rata-rata mengandung 60% putih telur, 30% kuning 

telur, dan 10% kerabang. 

Sudjarwo (1998) menyatakan bahwa bobot telur ada hubungannya 

dengan umur induk. Dimana induk umur muda (baru bertelur) akan 

menghasilkan telur kecil dan yang tua (mendekati afkir) menghasilkan telur 

besar. Telur tetas yang baik diperoleh dari induk yang berumur tidak terlalu 

tua atau terlalu muda. 

 

2.3 Bobot Tetas 

Bobot tetas adalah bobot setelah menetas yaitu bobot anak puyuh 

setelah dikeluarkan dari mesin tetas dengan kondisi bulu yang sudah kering, 

sebelum diberi perlakuan (Anonimous, 2000). 

Bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur tetas dimana terdapat 

hubungan yang positif antara bobot telur dan bobot tetas (Sudjarwo, 1998). 

Apabila bobot telur yang ditetaskan semakin berat maka akan menghasilkan 

anak dengan bobot tetas yang besar pula demikian sebaliknya (Nisa, 1992). 

Hal ini didukung oleh Togotrop (1991) yang menyatakan bahwa telur tetas 

yang semakin besar akan menghasilkan anak dengan bobot tetas yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan telur yang berukuran kecil. 

Togotrop (1991), menyatakan bahwa telur yang semakin besar akan 

menghasilkan DOQ dengan bobot tetas yang lebih besar bila dibandingkan 



dengan telur yang berukuran kecil. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kurniasari 

(1998), yang menetaskan telur dari bobot telur 33,21 g sampai 59,90 g dan 

memperoleh hasil berupa bobot tetas yang cenderung meningkat sesuai 

dengan meningkatnya bobot telur yang ditetaskan. 

Secara umum bobot tetas adalah sekitar 70% dari bobot telur tetas, 

tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pada masing-masing 

komodity unggas karena perbedaan kondisi telur (Sudaryani dan Santosa, 

1994). 

 

2.4 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Bobot Tetas 

Bobot telur merupakan salah satu yang perlu diperhatikan karena 

secara tidak langsung bobot telur dapat mempengaruhi bobot tetas. Semakin 

tinggi bobot telur maka semakin tinggi bobot tetasnya (North, 1994). Bobot 

tetas adalah bobot anak ayam setelah menetas yaitu bobot anak ayam setelah 

dikeluarkan dari mesin tetas dengan kondisi bulu yang sudah kering. 

Jull (1999) menyatakan bahwa bobot telur merupakan sifat genetik 

yang diturunkan.  Winter dan Funk (1990), faktor yang mempengaruhi bobot 

telur adalah strain, dewasa kelamin, cahaya, inbreeding, makanan dan 

manajemen. Scott dan Nesheim (1992), menyatakan bahwa bobot telur 

dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk genetik, umur dewasa kelamin, 

beberapa obat-obatan dan zat makanan. Kandungan protein serta kandungan 

asam amino dan asam linoleat dalam ransum merupakan faktor penting dalam 

mempertimbangkan berat telur. 



Rahardjo (1996), bahwa telur yang besar menghasilkan anak dengan 

bobot tetas lebih berat dibandingkan dengan anak yang berasal dari bobot telur 

yang ringan. Rasyaf (1992), menyatakan bahwa semakin kecil bobot telur 

maka bobot tetasnya lebih rendah begitu pula sebaliknya.  Bobot tetas yang 

kecil menimbulkan kesulitan dan keretakkan sewaktu pemindahan telur 

disamping menyulitkan anak keluar dari kulit telur, sehingga menyebabkan 

telur tersebut tidak bisa menetas secara sempurna. 

      

2.5 Korelasi Antara Bobot Telur dengan Bobot Tetas 

 Kurnianto (2009), pengertian korelasi adalah mengukur derajat 

hubungan antar dua atau lebih variabel dinyatakan dengan koefisien korelasi. 

Stevenson (2009), pengertian korelasi adalah hubungan antara 2 variabel 

(misal X dan Y) dapat linier, non linier, positif atau negatif.  

Susanti (2002), menyimpulkan bahwa semakin tinggi bobot telur 

burung puyuh maka semakin tinggi bobot tetasnya. Menurut Rahardjo (1996), 

telur tetas yang besar menghasilkan anak dengan bobot tetas lebih berat, 

semakin kecil bobot telur maka bobot tetasnya lebih rendah. Hasil penelitian 

Kurniasari (1998), menunjukkan bahwa hasil bobot tetas cenderung meningkat 

sesuai dengan meningkatnya bobot telur yang ditetaskan. Hidayah (2002), 

menyatakan bahwa bobot tetas yang rendah dihasilkan dari telur tetas dengan 

bobot rendah, bobot tetas sedang dari telur tetas bobot sedang dan bobot tetas 

tinggi dihasilkan dari telur tetas dengan bobot tinggi pula. 

Hidayah (2002), menyatakan bahwa koefisien determinasi pada 

masing-masing kelompok bobot telur tetas dengan bobot ringan, bobot sedang 



dan bobot tinggi berturut-turut sebesar 92,16%, 98,01% dan 96,04%.  Burke 

(1992), bobot anak ayam yang ditetaskan mempunyai hubungan yang erat 

dengan bobot telur yang ditetaskan. Variasi bobot anak ayam yaitu 86% 

dihasilkan dari bobot telur yang ditetaskan. Tillman (1999), bobot telur yang 

terlalu ringan akan dapat menurunkan kualitas telur yang akibatnya 

berpengaruh terhadap daya hidup anak ayam yang dihasilkan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat burung puyuh milik 

Bapak Suyitno di Desa Dadaprejo Kabupaten Batu yang dilaksanakan pada 

tanggal 3 Juni sampai 3 Juli 2009. 

  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 59 butir telur 

burung puyuh, dengan masing-masing jumlah yaitu bobot telur rendah 16 

butir, bobot telur sedang 23 butir dan bobot telur tinggi 20 butir. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

atau studi kasus. Bobot tetas burung puyuh ada tiga kelompok bobot telur 

dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap, sedangkan bobot 

telur dan bobot tetas burung puyuh dianalisis dengan menggunakan koefisien 

korelasi dan persamaan garis regresi linier sederhana.  

Pada penelitian ini telur dibagi dalam tiga kelompok dengan bobot 

telur yang berbeda (nilai �� total adalah �� ± sd = 10,56 ± 0,22), yaitu : 

a. Bobot telur rendah (BR)  � �� – 0,5 sd = 9,12 – 10,25 g 

b. Bobot telur sedang (BS)     �� ± 0,5 sd = 10,25 – 11,04 g 

c. Bobot telur tinggi   (BT) � �� + 0,5 sd = 11,04 – 12,39 g 



3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah variabel bebas (X) 

yaitu bobot telur dan variabel tidak bebas (Y) yaitu bobot tetas. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bobot telur dan bobot 

tetas burung puyuh. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

koefisien korelasi dan regresi linier sederhana (Sudjana, 1992). 

Hubungan antara X dan Y dianalisis menggunakan koefisien korelasi 

dengan rumus sebagai berikut : 

� � � ���	
�������	�
����
����������	�
���	��   

Keterangan : 

r  = Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas (bobot telur) 

Y = Variabel tidak bebas (Bobot tetas) 

n = Jumlah data pengamatan 

Besarnya pengaruh X terhadap Y dihitung dengan rumus koefisien 

determinasi yaitu : 

R = r2 x 100% 

Pengujian koefisien korelasi menggunakan rumus : thitung = ����
���
� � 
Hasil thitung dibandingkan dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan 

HA diterima, dengan kata lain terdapat korelasi positif antara bobot telur 

dengan bobot tetas. 



Analisis regresi linier sederhana adalah untuk meramalkan hubungan 

antara bobot telur dan bobot tetas burung puyuh.  

Dengan menggunakan rumus persamaan garis regresi sederhana : Y = a + bx 

                                                 � �� �����	�
�������	��������
���	��  

� � � ���� � �������
�  

Keterangan : 

a  = Intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) yaitu nilai Y bila X = 0 

b = Koefisien regresi ( kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu 

satuan X)  

X = Nilai tertentu dari variabel bebas ( bobot telur) 

Y = Nilai yang dihitung pada variabel tak bebas (bobot tetas) 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Telur tetas : telur fertil yang akan ditetaskan dalam penelitian. 

2. Bobot telur : bobot telur fertil yang digunakan dalam penelitian. 

3. Bobot tetas : bobot anak puyuh setelah menetas dan sudah dikeluarkan dari 

mesin tetas (bulu anak puyuh dalam kondisi kering) dan sebelum diberi 

perlakuan. 

4. Korelasi : derajat hubungan antar dua variabel dinyatakan dengan koefisien 

korelasi. 

5. Regresi : bentuk hubungan antar dua variabel dinyatakan dengan koefisien 

regresi. 



6. Peternakan rakyat : peternakan yang berdiri sendiri tanpa adanya campur 

tangan dari pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Bobot Tetas 

Rataan bobot tetas yang dihasilkan dari tiga kelompok bobot telur 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan bobot tetas burung puyuh pada kelompok bobot telur rendah 
(BR), bobot telur sedang (BS), dan bobot telur tinggi (BT). 

 
Kode Perlakuan dan 

Rataan Bobot Telur 
(g ± Sdn-1) 

Rataan Bobot Tetas 
(g ± Sdn-1) 

Notasi atas 
BNT0,01 

     BR (9,58 ± 0,31) 6,76 ± 0,36 a 

BS (10,58 ± 0,21) 7,62 ± 0,23 b 

BT (10,98 ± 0,16) 8,26 ± 0,27 c 

    

Hasil perhitungan dengan uji BNT pada lampiran 5, ketiga kelompok 

tersebut menunjukkan bahwa hasilnya berbeda sangat nyata (P � 0,01) yang 

artinya bahwa bobot telur memberi pengaruh yang sangat nyata pada bobot 

tetas. 

Rataan bobot telur dan bobot tetas yang dihasilkan dari telur burung 

puyuh pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rataan bobot telur rendah diikuti 

dengan bobot tetas yang rendah, rataan bobot telur sedang diikuti dengan 

bobot tetas yang sedang dan rataan bobot telur tinggi diikuti dengan bobot 

tetas yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa bobot telur meningkat 

akan diikuti pula dengan meningkatnya bobot tetas. Menurut Rasyaf (1992), 



hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah kandungan putih telur dan 

kuning telurnya, semakin besar bobot telur maka kandungan putih telur dan 

kuning telur juga semakin besar. Putih telur dan kuning telur tersebut 

merupakan sumber makanan bagi embrio dalam telur, sedangkan pada satu 

butir telur rata-rata mengandung 60% putih telur, 30% kuning telur, dan 10% 

kerabang atau kulit telur. 

 

4.2 Korelasi Antara Bobot Telur dan Bobot Tetas Burung Puyuh 

Hasil uji koefisien korelasi dapat ditunjukkan pada lampiran 7. Uji 

koefisien korelasi tersebut menunjukkan hasil thitung > ttabel pada taraf nyata 

0,01 (berbeda sangat nyata). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi antara bobot telur dan bobot tetas pada ketiga kelompok bobot telur  

puyuh, masing-masing untuk kelompok bobot telur rendah, bobot telur sedang 

dan bobot telur tinggi adalah sebesar 0,9590, 0,9654, 0,9769. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa bobot telur meningkat maka akan diikuti dengan 

meningkatnya bobot tetas.  Penelitian Sudjarwo, Muharlien dan Jumiatin 

(1998) menyatakan bahwa bobot telur ayam arab memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P < 0,01) terhadap bobot tetas. Hasil penelitian Susanti (2002), 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi bobot telur burung puyuh maka semakin 

tinggi bobot tetasnya. Menurut Rahardjo (1996) telur tetas yang besar 

menghasilkan anak dengan bobot tetas lebih berat, semakin kecil bobot telur 

maka bobot tetasnya lebih rendah. Hasil penelitian Kurniasari (1998), 

menunjukkan hasil bahwa bobot tetas cenderung meningkat sesuai dengan 

meningkatnya bobot telur yang ditetaskan. Hidayah (2002) menyatakan bahwa 



bobot tetas yang rendah dihasilkan dari telur tetas dengan bobot rendah, bobot 

tetas sedang dari telur tetas dengan bobot sedang dan bobot tetas tinggi 

dihasilkan dari telur tetas dengan bobot tinggi pula. 

Koefisien determinasi menentukan besarnya hubungan antara bobot 

telur dan bobot tetas. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang diperoleh 

dari bobot telur dan bobot tetas adalah pada kelompok bobot telur rendah 

sebesar 91,96%, bobot telur sedang sebesar 93,19%, dan bobot telur tinggi 

sebesar 95,43%. Hasil yang didapat pada ketiga kelompok tersebut lebih kecil 

daripada hasil koefisien determinasi dari penelitian (Hidayah, 2002). Hal ini 

berarti pada kelompok bobot telur rendah 91,96%, bobot telur sedang 93,19% 

dan bobot telur tinggi 95,43% bahwa bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur. 

Hidayah (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi pada masing-masing 

perlakuan bobot telur tetas dengan bobot ringan, bobot sedang dan bobot 

tinggi berturut-turut sebesar 92,16%, 98,01% dan 96,04%. Burke (1992), 

bobot anak ayam yang ditetaskan mempunyai hubungan yang erat dengan 

bobot telur yang ditetaskan. Variasi bobot anak ayam yaitu 86% dihasilkan 

dari bobot telur yang ditetaskan. Korelasi antara bobot anak ayam  terhadap 

bobot telur yang dihasilkan tersebut adalah positif. 

Klasifikasi pada koefisien korelasi, koefisien determinasi dan 

persamaan garis linier menunjukkan bahwa pada ketiga kelompok bobot telur 

memberi pengaruh yang sangat nyata pada bobot tetas. 

 
 
 
 
 

 



Tabel 2. Hasil koefisien korelasi, koefisien keragaman dan persamaan 
garis regresi linier sederhana pada ke-3 perlakuan burung puyuh. 

 
Kode Perlakuan Koef. Korelasi Koef. Determinasi Persamaan Garis Regresi 

Linier Sedehana 
BR 0,9590 91,96% Y = -4,010 + 1,123x 

BS 0,9654 93,19% Y = -3,80 + 1,078x 

BT 0,9769 95,43% Y = 0,75 + 0,65x 

 

Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas pada telur 

burung puyuh kelompok BR (bobot telur rendah) disajikan pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Hubungan antara bobot telur dengan bobot tetas burung puyuh 

pada kelompok BR. 
 

Pada gambar diatas merupakan grafik korelasi antara bobot telur 

dengan bobot tetas pada telur burung puyuh pada kelompok bobot telur rendah 

(BR) menunjukkan bahwa kisaran bobot telur dan bobot tetas serta garis 

regresi yang dihasilkan melalui persamaan regresi yaitu Y = -4,010 + 1,123x. 

Kemiringan garis regresi yang dihasilkan yaitu kemiringan garis regresi yang 
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positif. Hidayah (2002), model regresi linier dapat digunakan untuk 

meramalkan besarnya bobot tetas yang akan dihasilkan. Gambar diatas 

menunjukkan bahwa  kenaikan setiap gram bobot telur maka bobot tetas yang 

akan dihasilkan bertambah besar 1,123 g. 

Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas pada telur 

burung puyuh kelompok BS (bobot telur sedang) disajikan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Hubungan antara bobot telur dengan bobot tetas burung puyuh 

pada kelompok BS. 
 

Pada gambar diatas  merupakan grafik korelasi antara bobot telur 

dengan bobot tetas pada telur burung puyuh pada kelompok bobot telur sedang 

(BS) menunjukkan bahwa kisaran bobot telur dan bobot tetas serta garis 

regresi yang dihasilkan melalui persamaan regresi yaitu Y = -3,80 + 1,078x. 

Kemiringan garis regresi yang dihasilkan yaitu kemiringan garis regresi yang 

positif. Hidayah (2002), model regresi linier dapat digunakan untuk 

meramalkan besarnya bobot tetas yang akan dihasilkan. Gambar diatas 
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menunjukkan bahwa  kenaikan setiap gram bobot telur maka bobot tetas yang 

akan dihasilkan bertambah besar 1,078 g. 

Grafik korelasi antara bobot telur dengan bobot tetas pada telur 

burung puyuh kelompok BT (bobot telur tinggi) disajikan pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Hubungan antara bobot telur dengan bobot tetas burung puyuh 

pada kelompok BT. 
 

Pada gambar diatas merupakan grafik korelasi antara bobot telur 

dengan bobot tetas pada telur burung puyuh pada kelompok bobot telur tinggi 

(BT) menunjukkan bahwa kisaran bobot telur dan bobot tetas serta garis 

regresi yang dihasilkan melalui persamaan regresi yaitu Y = 0,75 + 0,65x. 

Kemiringan garis regresi yang dihasilkan yaitu kemiringan garis regresi yang 

positif. Hidayah (2002), model regresi linier dapat digunakan untuk 

meramalkan besarnya bobot tetas yang akan dihasilkan. Gambar diatas 

menunjukkan bahwa  kenaikan setiap gram bobot telur maka bobot tetas yang 

akan dihasilkan bertambah besar 0,65 g. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bobot telur mempunyai hubungan yang positif dengan bobot tetas pada 

burung puyuh pada ketiga kelompok bobot telur. 

2. Hasil koefisien determinasi pada kelompok bobot telur rendah 91,96%, 

bobot telur sedang 93,19% dan bobot telur tinggi 95,43% bahwa bobot 

tetas dipengaruhi oleh bobot telur. 

 

5.2 Saran 

Untuk mendapatkan bobot tetas yang ideal atau sesuai yang diinginkan 

perlu diperhatikan bobot telurnya, sehingga seleksi terhadap bobot telur perlu 

dilakukan dalam pembudidayaan burung puyuh guna memperoleh hasil bobot 

tetas yang lebih baik. 
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Lampiran 1. Data bobot telur 
No Bobot telur rendah Bobot telur sedang Bobot telur tinggi 

1 9,99 11,02 12,39 

2 9,12 10,27 11,09 

3 9,94 10,40 11,13 

4 9,28 10,37 11,12 

5 9,30 10,34 11,22 

6 9,88 10,43 11,19 

7 9,46 10,47 11,40 

8 9,79 10,46 11,36 

9 9,67 10,44 11,31 

10 9,47 10,49 11,46 

11 9,83 10,64 11,42 

12 9,43 10,56 11,53 

13 9,91 10,52 11,57 

14 9,27 10,68 11,90 

15 9,96 10,67 11,63 

16 9,12 10,64 11,57 

17 - 10,74 12,03 

18 - 10,73 12,08 

19 - 10,69 12,36 

20 - 10,82 11,08 

21 - 10,95  

22 - 10,92  



23 - 10,26  

Jumlah 153,42 
 

243,51 230,84 

Rata-rata 9,58 10,59 11,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Perhitungan rata-rata, simpangan baku, dan koefisien keragaman dari 

bobot telur burung puyuh. Pada kelompok bobot telur rendah, bobot 

telur sedang dan bobot telur tinggi. 

 

Rata-rata bobot telur rendah         Simpangan baku dari bobot telur rendah 

�� = ��������  = 9,58    Sdn-1 = ������
��
� = 0,31 

Koefisien Keragaman 

Kk = ���� ��! x 100% = 4,08% 

 

Rata-rata bobot telur sedang         Simpangan baku dari bobot telur sedang 

�� = ��������  = 10,58    Sdn-1 = � ��""
��
� = 0,21 

Koefisien Keragaman 

Kk = ��������! x 100% = 1,98% 

 

Rata-rata bobot telur tinggi           Simpangan baku dari bobot telur tinggi 

�� = ����!���  = 11,54    Sdn-1 = � ���"
��
� = 0,16 

Koefisien Keragaman 

Kk = �������"! x 100% = 1,45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data bobot tetas 
No Bobot tetas rendah Bobot tetas sedang Bobot tetas tinggi 

1 7,27 8,02 8,80 

2 6,16 7,32 7,79 

3 7,14 7,41 8,03 

4 6,54 7,37 7,98 

5 6,62 7,32 8,08 

6 6,96 7,42 8,04 

7 6,70 7,50 8,24 

8 6,93 7,48 8,14 

9 6,84 7,46 8,10 

10 6,74 7,56 8,30 

11 6,95 7,57 8,30 

12 6,62 7,66 8,33 

13 7,10 7,66 8,35 

14 6,21 7,74 8,44 

15 7,26 7,73 8,40 

16 6,12 7,68 8,37 

17 - 7,83 8,46 

18 - 7,82 8,50 

19 - 7,80 8,80 

20 - 7,85 7,78 

21 - 8,01 - 

22 - 7,89 - 



23 - 7,10 - 

Jumlah 108,16 175,2 165,23 

Rata-rata  6,76 7,62 8,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Lampiran 4. Perhitungan data bobot tetas diatas dengan menggunakan RAL dan 

ANOVA. 

 

#$ �� %��� �� ��!��"��" � � �������"!!��" � &'()�*&  

JKT = 7,272 + 8,022 + ….. + 7,782 – FK 

             = 3435,49 – 3410,73 = 24,76 

JKP = ��!���
�

�� +�� ������ +����������  - FK 

       = ����"!��!��� +����"������ +�� ����"���  – 3410,73 

       = (731,16 + 1334,56 + 1365,04) – 3410,73 

 = 3430,76 – 3410,73 = 20,03 

JKG = JKT - JKP 

       = 24,76 – 20,03 

       = 4,73 

 

SK db JK KT Fhitung F1% 

Perlakuan 2 20,03 10,015 125,19 5,01 

Galat 56 4,73 0,08   

Total 58 24,76    

 

Fhitung > F1% = berbeda sangat nyata 

Berarti bahwa terdapat perbedaan bobot tetas yang sangat nyata pada 3 kelompok 

bobot telur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Perhitungan BNT 

 

BNTa = ta (db galat) x �,�- ./�� ��0 +�
�
�� +�

�
�1� 

 

BNT0,01 = t0,01 (56) x �,�2�)�)3�� ���+� ���+� ����       

             = 2,66 x 0,16 = 0,42 

 

Perlakuan Rata-rata (g) Notasi atas 
BNT0,01 

BR 6,76 a 

BS 7,62 b 

BT 8,26 c 

 

Berarti dengan menggunakan uji BNT 1% dapat disimpulkan bahwa dari 3 

perlakuan diatas berbeda nyata. 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Perhitungan data untuk analisis koefisien korelasi dan analisis  
regresi antara Bobot Telur dengan Bobot Tetas Burung Puyuh. 

 
 
Bobot telur (X) dan bobot tetas (Y) pada kelompok bobot telur rendah (BR) 

No X X2 Y Y2 XY 

1 9,99 99,80 7,27 52,85 72,63 

2 9,12 83,17 6,16 37,94 56,18 

3 9,94 98,80 7,14 50,97 70,97 

4 9,28 86,12 6,54 42,77 60,69 

5 9,30 86,49 6,62 43,82 61,57 

6 9,88 97,61 6,96 48,44 68,76 

7 9,46 89,49 6,70 44,89 63,38 

8 9,79 95,84 6,93 48,02 67,84 

9 9,67 93,51 6,84 46,78 66,14 

10 9,47 89,68 6,74 45,42 63,83 

11 9,83 96,63 6,95 48,30 68,32 

12 9,43 88,92 6,62 43,82 62,43 

13 9,91 98,20 7,10 50,41 70,36 

14 9,27 85,93 6,21 38,56 57,57 

15 9,96 99,20 7,26 52,71 72,31 

16 9,12 83,17 6,12 37,45 55,81 

 �X = 153,42 �X2 = 1472,597 �Y = 108,16 �Y2 = 733,2068 �XY = 1038,794 

 �� = 9,58  �� = 6,76   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bobot telur (X) dan bobot tetas (Y) pada kelompok bobot telur sedang (BS) 
No X X2 Y Y2 XY 

1 11,02 121,44 8,02 64,32 88,38 

2 10,27 105,47 7,32 53,58 75,18 

3 10,40 108,16 7,41 54,91 77,06 

4 10,37 107,54 7,37 54,32 76,43 

5 10,34 106,91 7,32 53,58 75,69 

6 10,43 108,78 7,42 55,06 77,39 

7 10,47 109,62 7,50 56,25 78,53 

8 10,46 109,41 7,48 55,95 78,24 

9 10,44 108,99 7,46 55,65 77,88 

10 10,49 110,04 7,56 57,15 79,30 

11 10,64 113,21 7,57 57,30 80,54 

12 10,56 111,51 7,66 58,68 80,89 

13 10,52 110,67 7,66 58,68 80,58 

14 10,68 114,06 7,74 59,91 82,66 

15 10,67 113,85 7,73 59,75 82,48 

16 10,64 113,21 7,68 58,98 81,72 

17 10,74 115,35 7,83 61,31 84,09 

18 10,73 115,13 7,82 61,15 83,91 

19 10,69 114,28 7,80 60,84 83,38 

20 10,82 117,07 7,85 61,62 84,94 

21 10,95 119,90 8,01 64,16 87,71 

22 10,92 119,25 7,89 62,25 86,16 

23 10,26 105,27 7,10 50,41 72,85 

 �X = 243,51 �X2 = 2579,1369 �Y = 175,2 �Y2 = 1335,817 �XY = 1855,991  

 �� = 10,14  �� = 7,30   

 
 
 
 
 
 



Bobot telur (X) dan bobot tetas (Y) pada kelompok bobot telur tinggi (BT) 
No X X2 Y Y2 XY 

1 12,39 153,5121 8,80 77,3552 109,032 

2 11,09 122,988 7,79 60,6841 86,3911 

3 11,13 123,8769 8,03 64,4809 89,3739 

4 11,12 123,6544 7,98 63,6841 88,7376 

5 11,22 125,8884 8,08 65,2864 90,6576 

6 11,19 125,2161 8,04 64,6416 89,9676 

7 11,40 129,9600 8,24 67,8976 93,936 

8 11,36 129,0496 8,14 66,2596 92,4704 

9 11,31 127,9161 8,10 65,61 91,611 

10 11,46 131,3316 8,30 68,89 95,118 

11 11,42 130,4164 8,30 68,89 94,786 

12 11,53 132,9409 8,33 69,3889 96,0449 

13 11,57 133,8649 8,35 69,7225 96,6095 

14 11,90 141,6100 8,44 71,2336 100,436 

15 11,63 135,2569 8,40 70,56 97,692 

16 11,57 133,8649 8,37 70,0569 96,8409 

17 12,03 144,7209 8,46 71,5716 101,774 

18 12,08 145,9264 8,50 72,25 102,68 

19 12,36 152,7696 8,80 77,467 108,789 

20 11,08 122,7664 7,78 60,5284 86,2024 

 �X = 230,84 �X2 = 2667,53064 �Y = 165,23 �Y2 = 1366,455 �XY =  1909,15 

 �� = 11,54  �� = 8,26   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Perhitungan analisis koefisien korelasi dan regresi linier sederhana 
antara bobot telur dengan bobot tetas burung puyuh. 

 
Perhitungan analisis korelasi dan regresi linier sederhana pada kelompok bobot 

telur rendah (BR) 

Koefisien korelasi (r) : 

r = ���	
������	�
�4�������5�����67���	��
���	��8

   

  = �������!� "��
������������!����
7������ ���" �
�����������87���� ������!�
����!�����8  = 0,9590 

 
Uji Koefisien Korelasi 

thitung = ���
���
��  

 

        = ��"�"����
��
���"�"��   = 12,66 

 

ttabel (0,05 ; 14) = 2,14 

ttabel (0,01 ; 14) = 2,97 

 thitung > t0,01 berarti terdapat hubungan yang sangat nyata antara bobot telur dengan 

bobot tetas burung puyuh pada kelompok bobot telur rendah (BR). 

 
Koefisien Determinasi 

R  = r2 x 100% 

    = 0,95902 x 100% 

    = 91,96% 

 
Persamaan Garis Regresi 

Y = a + bx       

b = ����	�
�������	�������
������                a = 
��	�
�9����

�  

 

   = ������!� "��
������������!��������� ���� �
�����������  = 1,123                       = ��!���
���������������  = -4,010 

Jadi persamaan garis regresinya = Y = -4,010 + 1,123x   

 
 



Perhitungan analisis korelasi dan regresi linier sederhana pada kelompok bobot 

telur sedang (BS) 

Koefisien korelasi (r) : 

r = ���	
������	�
�4�������5�����67���	��
���	��8

 

  = �����!���""��
����������� ����
7����� "����"�
�����������87���������!� �
��� �����8 = 0,9654 

 
Uji Koefisien Korelasi 

thitung = ���
���
��  

 

        = ��"������
��
���"����  

 
        = 16,95 
 

ttabel (0,05 ; 21) = 2,08 

ttabel (0,01 ; 21) = 2,83 

 thitung > t0,01 berarti terdapat hubungan yang sangat nyata antara bobot telur dengan 

bobot tetas burung puyuh pada kelompok bobot telur sedang (BS). 

 
Koefisien Determinasi 

R    = r2 x 100% 

      = 0,96542 x 100% 

      = 93,19% 

 
Persamaan Garis Regresi 

Y = a + bx       

b = ����	�
�������	�������
������         a = 
��	�
�9����

�  

 

   = ����!���""��
����������� ��������� "����"�
�����������  = 1,078                            = � ���
��� !����������  = -3,80 

Jadi persamaan garis regresinya = Y = -3,80 + 1,078x   

 



Perhitungan analisis korelasi dan regresi linier sederhana pada kelompok bobot 

telur tinggi (BT) 

Koefisien korelasi (r) : 

r = ���	
������	�
�4�������5�����67���	��
���	��8

 

  = �����"�"����
������!����������
7������ �����
������!����87�������������
����������8 

  = 0,9769 

 
Uji Koefisien Korelasi 

thitung = ���
���
��  

 

        = ��" �"���
��
���" �"�  

 
        = 19,39 
 

ttabel (0,05 ; 18) = 2,10 

ttabel (0,01 ; 18) = 2,87 

 thitung > t0,01 berarti terdapat hubungan yang sangat nyata antara bobot telur dengan 

bobot tetas burung puyuh pada kelompok bobot telur tinggi (BT). 

 
Koefisien Determinasi 

R  = r2 x 100% 

    = 0,97692 x 100% 

    = 95,43% 

 
Persamaan Garis Regresi 

Y = a + bx       

b = ����	�
�������	�������
������                            a = 
��	�
�9����

�  

 

   = ����"�"����
������!���������������� �����
������!����  = 0,65                            = ������
�����������!����  = 0,75 

Jadi persamaan garis regresinya = Y = 0,75 + 0,65x   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


