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Abstract 
 

 The aim of this research was to determine the 
consumption amounts interaction of alternative feed 
(corn, chicory and carrot) in canary and grains ratio, and 
the effect of alternative feed and grains combination 
towards canary’s body weight. The method used during 
this research was experimental method through 
calculation of feed consumption percentage. The result of 
research was analysed using student t test to examine the 
body weight gain of canaries. The result of this research 
showed that corn has the highest consumption rate 
compared to chicory and carrots amounted at (7,7 ± 5,4) 
g/tail/day and have percentage (49,7) %. Carrot has the 
lowest consumption rate compared to corn and chicory. 
Percentage and consumption of alternative feed has 
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significant different to wards whole percentage, but 
incomparable to the average percentage and consumption 
of grains. Based on the t-test analysis, there was a 
significant different on the body weight gain on 
alternative feed and grains feed treatment (1,75 ± 0,86). 
Conclusion of the study stated that the level of 
consumption of feed corn to have the highest level of 
consumption for a canary. Based on the research result, 
was stated to study the digestibility of feed and 
absorption nutrition of canary bird.  
 
Keywords: level of feed intake, feed consumption 
percentage 
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RINGKASAN 
 

  Secara alami burung kenari menyukai pakan 
berupa bijian, namun burung kenari juga mengkonsumsi 
beberapa jenis sayuran dan bahan pakan alternatif. 
Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Bukit Cemara 
Tujuh, Kelurahan Landung Sari, kecamatan Dau 
Kabupaten Malang. Dimulai pada tanggal 3 April 2014 – 
2 Mei 2014.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk 
mengetahui pengaruh pemberian pakan alternatif 
(jagung, sawi putih dan wortel) serta interaksinya dengan 
pakan biji-bijian terhadap konsumsi dan pertambahan 
bobot badan burung kenari. 
 Materi dan metode yang digunakan adalah 
menggunakan metode percobaan. Analisis data yang 
digunakan adalah analisa deskriptif untuk menghitung 
konsumsi dan presentase dari pakan alternatif dan bijian, 
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analisa uji t student untuk menguji pertambahan bobot 
badan burung kenari.  

Hasil dan evaluasi penelitian menunjukkan bahwa 
konsumsi jagung memiliki tingkat konsumsi paling tinggi 
dibandingkan dengan tingkat konsumsi sawi putih dan 
wortel, dengan rataan konsumsi (7,7 ± 5.4) g/ekor/hari 
dengan persentase (49,7) %. Rataan konsumsi dan 
presentase pakan alternatif sangat berpengaruh terhadap 
konsumsi dan persentase pakan bijian, dimana konsumsi 
pakan alternatif tinggi, konsumsi dari bijian menjadi 
seimbang tidak terlalu tinggi dan rendah. Berdasarkan 
hasil analisa statistik didapatkan bahwa terjadi 
pertambahan bobot badan dari burung kenari yaitu (1,75 
± 0,86) setelah diberi perlakuan menggunakan pakan 
alternatif dan bijian, sedangkan perlakuan pemberian 
pakan biian tanpa pakan alternatif tidak memiliki 
pengaruh terhadap bobot badan burung kenari.  

Kesimpulan hasil penelitian menyatakan bahwa 
konsumsi jagung mempunyai tingkat konsumsi yang 
paling tinggi sebagai pakan burung kenari. Konsumsi 
pakan alternatif sangat berpengaruh terhadap konsumsi 
bijian. Hasil analisa statistik didapatkan bahwa ada 
pengaruh yang nyata terhadap bobot badan burung kenari 
setelah perlakuan pemberian pakan alternatif dan bijian. 
Saran penelitian menyatakan bahwa perlu adanya 
penelitian lebih lanjut pada aspek kecernaan dan serapan 
nutrisi pakan didalam tubuh burung kenari.    
 
Kata  kunci : konsumsi pakan, presentase konsumsi 
pakan 
 



ix 
 

DAFTAR ISI 

RIWAYAT HIDUP. ..............................................         i 
KATA PENGANTAR ...........................................      iii 
ABSTRACT. .........................................................        v 
RINGKASAN ........................................................     vii 
DAFTAR ISI .........................................................       ix 
DAFTAR TABEL .................................................     xii 
DAFTAR GAMBAR .............................................      iii 
DAFTAR LAMPIRAN .........................................     xiv 
BAB I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ...................................................       1 
1.2 Rumusan Masalah ..............................................       3 
1.3 Tujuan Penelitian ...............................................       3 
1.4 Kegunaan Penelitian ...........................................       3 
1.5 Kerangka Pikir ...................................................       4 
1.4 Hipotesis ............................................................       6 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Burung Kenari ....................................................       7 
2.2 Jenis-jenis Burung Kenari Lokal  .......................       8 
2.3 Kebutuhan Gizi Dan Konsumsi  
      Burung Kenari ....................................................       9 
2.4 Pertumbuhan Dan Bobot Badan  
      Burung Kenari ....................................................     11 
2.5 Pemberian Pakan Dan Minum ............................     13 
      2.5.1 Jagung .......................................................     17 
      2.5.2 Sawi Putih .................................................     19 
      2.5.3 Wortel .......................................................     22 
 
 
 



x 
 

BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .............................      25 
3.2 Materi Penelitian ...............................................      25 
3.3 Metode Penelitian..............................................      26 
3.4 Prosedur Penelitian ............................................      28 
      3.4.1 Persiapan Penelitian ..................................      28 
      3.4.2 Pelaksanaan Penelitian ..............................      28 
3.5 Variabel Pengamatan .........................................      30 
3.6 Analisis Data .....................................................      31 
3.7 Batasan Istilah ...................................................      33 
 
BAB IV. HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN 
4.1 Perbedaan Tingkat Palatabilitas dari 
      Masing-masing Pakan Alternatif .......................      34 
       4.1.1 Tingkat Konsumsi Pakan 
                Jagung .....................................................      35 
       4.1.2 Tingkat Konsumsi Pakan 
                Sawi Putih ...............................................      36 
       4.1.3 Tingkat Konsumsi Pakan 
                Wortel .....................................................      37 
4.2 Pengaruh Konsumsi Pakan  
      Aternatif Terhadap Konsumsi Bijian .................      38 
4.3 Pengaruh Pemberian Pakan Alternatif 
      dan Bijian Terhadap Bobot Badan 
      Burung Kenari ...................................................      40 
4.4 Pengaruh Pemberian Pakan Bijian  
      Tanpa Pakan Alternatif Terhadap  
      Bobot Badan Burung Kenari..............................      42 
        
 
 



xi 
 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan ......................................................      46 
5.2. Saran ...............................................................       46 
DAFTAR PUSTAKA ............................................      47 
LAMPIRAN ..........................................................      53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

DAFTAR TABEL 
 

      Tabel                                                      Halaman                                     
           1 Kandungan Nutrisi Burung Kenari  
              Umur 2-6 Bulan .................................    11 
           2 Kandungan Nutrisi dalam  
              100 g Jagung .....................................    18 
           3 Kandungan Nutrisi dalam  
              100 g Sawi Putih................................    20 
           4 Kandungan Nutrisi dalam 
              100 g Wortel ......................................    22 
            5 Rataan Dan Persentase Konsumsi  
               Masing-masing Bahan Pakan  
               Alternatif Selama 4 Minggu 
               (burung kenari umur 3 bulan)............    34 
            6 Rataan dan Persentase Konsumsi  
               Pakan Aternatif dan Bijian  
               Selama 4 Minggu 
               (burung kenari umur 3 bulan) ...........    38 
            7 Pengaruh Pemberian Pakan Alternatif  
               dan Pakan Bijian Terhadap  
               Bobot Badan Burung Kenari  
               Umur 3 Bulan ...................................    41 
            8 Pengaruh Pemberian Pakan Bijian 
               Tanpa Pakan Aternatif Terhadap 
               Bobot Badan Burung Kenari  
               Umur 3 Bulan ...................................    43 
 
 
 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

    Gambar                                                   Halaman 
           1 Skema kerangka Pikir  
              Penelitian ...........................................      4 
           2 Burung Kenari Lokal  
              Kuning Polos ......................................      9 
           3 Desain perlakuan penelitian ................    27 
           4 Model sangkar dalam penelitian .........    29 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

     Lampiran                                               Halaman 
         1. Gambar Alat dan bahan  
              Penelitian ......................................    53 

              2. Konsumsi dan Persentase  
                  Masing-masing Pakan Alternatif  
                  Burung Kenari. ................................      57 

                   3. Konsumsi dan Persentase 
                       Pakan Alternatif dan Bijian  
                       Burung Kenari. ..............................    60 

              4. Pengaruh Pakan Bijian  
                  Tanpa Pakan Alternatif Terhadap  
                  Bobot Badan Burung Kenari  
                  Umur 3 Bulan ................................    63 
              5. Pengaruh Pakan Bijian  
                  dan Pakan Alternatif Terhadap  
                  Bobot Badan Burung Kenari  
                  Umur 3 Bulan ................................    64 
 
 
 
 
 



1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
I.I Latar Belakang 
 Di Indonesia diketahui banyak penggemar yang 
membudidayakan berbagai jenis burung kicauan, yang 
salah satunya adalah burung kenari (Serinus canaria L) 
(Lulu dan Aditya, 2007). Upaya dalam meningkatkan 
kualitas burung kenari sering dilakukan oleh para 
peternak/penggemarnya, namun kecenderungan para 
penggemar burung kenari tidak memperhatikan 
perawatan secara intensif mulai dari segi kesehatan, 
perkawinan dan terutama hal paling penting adalah dalam 
segi pemberian pakan.  
 Konsumsi pakan untuk burung kenari harus 
dihitung berdasarkan pedoman gizi yang dibutuhkan, 
umumnya konsumsi dan kebutuhan gizi burung kenari 
tidak dapat disamakan dengan burung pemakan bijian 
spesies lain. Untuk mendapatkan data spesifik tentang 
kebutuhan konsumsi dan gizi kenari, serangkaian 
penelitian perlu dilakukan. Asupan energi dibutuhkan 
pada saat burung kenari mulai masuk fase awal 
pertumbuhan dan fase dewasa, dimana hal tersebut 
ditentukan bersama-sama terhadap konsumsi pakan 
utama yang dibutuhkan oleh burung kenari dalam masa 
pemeliharaan. 
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Secara alami burung kenari menyukai pakan 
berupa bijian, namun burung kenari juga mengkonsumsi 
beberapa jenis bahan pakan lain, seperti sawi putih, 
wortel dan jagung. Kandungan nutrisi didalam bahan 
pakan tersebut mengandung serat, vitamin, dan 
karbohidrat yang dibutuhkan untuk metabolisme didalam 
tubuh kenari, dimana kandungan tersebut tidak terdapat 
didalam biji-bijian. Burung kenari memutuskan apa yang 
harus dimakan dengan cara melihat tekstur dan rasa 
terlebih dahulu dari pakan yang diberikan (Lorenz, 
2008). Diet makanan untuk burung kenari dilakukan, 
karena apabila burung kenari terlalu gemuk atau 
berlebihan bobot badan akan menyebabkan susah untuk 
melakukan reproduksi khususnya untuk kenari indukan 
dan malas berkicau untuk kenari jantan. Pemberian bahan 
pakan ini dilakukan untuk membantu menyeimbangkan 
gizi dengan bobot badan dari burung kenari, sehingga 
burung kenari mendapatkan bentuk fisik yang 
proposional dan produktivitas yang bagus. 
 Bahan pakan alternatif yang umum digunakan 
oleh peternak burung kenari sebagai pakan adalah 
gambas, selada, wortel, sawi putih dan jagung, sedangkan 
untuk pakan bijian yang digunakan adalah canary seed, 
niger seed, millet, biji lobak, juwawut dan biji sawi.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka pemberian jenis pakan 
biji-bijian dan bahan pakan alternaif sebagai pakan 
burung kenari harus diberikan secara tepat, dengan 
harapan burung kenari akan menyukai pakan tersebut dan 
akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas burung 
kenari. 
 
1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
bagaimana pengaruh pemberian pakan alternatif (jagung, 
sawi putih dan wortel) serta interaksinya dengan pakan 
biji-bijian terhadap konsumsi dan pertambahan bobot 
badan burung kenari. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pemberian pakan alternatif 
(jagung, sawi putih dan wortel) serta interaksinya dengan 
pakan biji-bijian terhadap konsumsi dan pertambahan 
bobot badan burung kenari. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah: sebagai informasi kepada penggemar burung 
kenari agar dapat menentukan jumlah konsumsi yang 
tepat dalam pemberian pakan bijian dan pakan alternatif 
(jagung, sawi putih dan wortel) yang akan berpengaruh 
terhadap performa burung kenari. 



4 
 

1.5. Kerangka Pikir 
Gambar 1. Skema kerangka pikir Penelitian 
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 Lorenz (2008) menyatakan bahwa dalam usaha 
pemeliharaan burung kenari, pakan menjadi suatu 
komponen yang sangat penting, karena berpengaruh 
terhadap performa burung kenari. Syarat pakan yang baik 
dan benar untuk konsumsi burung kenari harus 
memenuhi unsur karbohidrat, vitamin, mineral, protein, 
serat dan air. Seekor kenari mengkonsumsi pakan rata-
rata satuperlima dari berat badannya setiap hari.  
 Konsumsi pakan burung kenari tergantung pada 
fase pertumbuhan, kondisi rontok bulu, masa 
berkembang biak, aktivitas, lingkungan, waktu stres, 
jenis burung, dan faktor lainnya. Selama ini peternak 
burung kenari melakukan kombinasi pakan antara bijian 
dan bahan pakan alternatif tanpa melihat tingkat 
konsumsi dari masing-masing pakan tersebut.  
Bahan pakan alternatif yang umum digunakan oleh 
peternak burung kenari adalah sawi putih, wortel, selada 
dan jagung. Ketelitian dalam pemberian pakan harus 
benar-benar mendapat perhatian yang serius. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian tentang pemberian bahan pakan alternatif dan 
bijian pada burung kenari (Serinus cannaria) dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi dan bobot 
badan burung kenari. 
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1.6. Hipotesis 
 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir 
dari penelitian ini, maka diperoleh hipoteisis yaitu : 

a) terdapat perbedaan tingkat palatabilitas dari 
masing-masing pakan alternatif (jagung, sawi 
putih dan wortel) 

b) terdapat pengaruh konsumsi pakan alternatif 
terhadap bijian 

c) terdapat pengaruh pemberian pakan alternatif dan 
bijian terhadap bobot badan burung kenari, 

d) terdapat pengaruh pemberian pakan bijian tanpa 
pakan alternatif terhadap bobot badan burung 
kenari. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Burung Kenari 

Burung kenari (Serinus canaria) pertama kali 
ditemukan oleh Jean de Berthan Cout di Canary Island 
pada abad ke-15, yang terkagum pada keindahan bulu 
dan kemerduan suara suara burung kenari. Klarifikasi 
ilmiah dari burung kenari adalah sebagai berikut: 
 Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Class  : Aves 
Order  : Passeriformes 
Family  : Fringillidae 
Genus  : Serinus 
Species : S. Canaria 
 (Jansklovoski, 2009). 

Prijono (2005) menyatakan bahwa bentuk tubuh 
burung kenari berbentuk kecil dan tidak terlalu besar, 
panjang tubuhnya antara 10-12 cm dan beratnya antara 
20-30 g. Jansklovoski (2009) menyatakan bahwa ukuran 
tubuh burung kenari berkisar antara 12-14 cm (8-11 
inchi) dengan berat 18-28 g, hal ini tergantung dari 
kondisi lingkungan dan pakan yang diberikan pada 
burung kenari tersebut. Burung kenari mencapai usia 
dewasa kelamin pada umur 6-10 bulan dan siap untuk 
mencari pasangannya dan berkembang biak. Pada saat 
masuk masa kawin atau melakukan perkawinan burung 
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kenari lebih banyak mengkonsumsi pakan, beberapa hari 
setelah masa perkawinan berlangsung burung kenari akan 
bertelur. Pada saat periode bertelur ada tenggang waktu 
antara satu sampai dua hari dengan rata-rata telur yang 
dihasilkan adalah 4-5 butir (Soenanto, 2002). 
 Ketersediaan pakan dan minum serta kesehatan 
senantiasa terjaga merupakan hal yang mutlak diperlukan 
dalam pemeliharaan burung ocehan. Salah satu aspek 
penting dalam pemeliharaan burung ocehan adalah 
penyediaan pakan. Menyediakan pakan bagi burung hias 
maupun ocehan secara mudah adalah dengan 
menyesuaikan kebiasaan dan apa saja yang biasa 
dimakan oleh burung bersangkutan di alam bebas 
(Soemadi dan Abdul, 2003). 
 
2.2. Jenis-Jenis Burung Kenari Lokal 
 Jenis dan nama kenari di dunia sangat beragam 
dengan bermacam-macam bentuk tubuh, warna bulu dan 
kemampuan dalam berkicau. Indonesia memiliki jenis 
burung kenari lokal asli budidaya para peternak 
Indonesia sendiri. Jenis-jenis kenari lokal asli Indonesia, 
yaitu Sunkist, Bond/Romeo, Starblue, kenari lokal 
berwarna putih polos dan kenari berwarna kuning polos 
(Brainard dan Doupe, 2002). Berikut ini adalah ciri-ciri 
burung kenari lokal warna kuning polos : 

Burung kenari lokal kuning polos merupakan 
jenis burung kenari yang dihasilkan dari peternakan 
kenari di Indonesia. Berbeda dengan kenari Yorkshire, 
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burung kenari lokal warna kuning polos memiliki bentuk 
tubuh yang lebih kurus atau ramping, namun memiliki 
suara yang lantang. Kenari lokal jantan lebih sering 
berkicau daripada kenari betina. Burung kenari lokal ini 
mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis di 
Indonesia, karena hasil budidaya peternak lokal asli 
Indonesia. Kenari lokal warna kuning polos diperlihatkan 
pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Burung kenari lokal kuning polos 
 

2.3 Kebutuhan Gizi dan Konsumsi Burung Kenari 
 Rata-rata asupan bahan kering harian untuk 
burung kenari berkisar dari 3 sampai 4 g, yang sesuai 
dengan asupan energi bruto dengan rata-rata 70 
kJ/ekor/hari. Efisiensi metabolisme diet tinggi (0,85) 
/ekor, setara dengan asupan energi metabolis 45-75 
kJ/ekor/hari. Untuk burung kenari dengan berat badan 
rata-rata (22 g) dapat dikategorikan membutuhkan 
kebutuhan energi sebesar 62 kJ/ME/hari (Sally, John, 
Speakman, dan Peter, 2002). 
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 Hal ini sesuai dengan informasi yang telah 
dibuktikan pada kebutuhan energi sesama spesies burung 
kenari, tetapi kebutuhan tersebut menyimpang dari 
persamaan kebutuhan metabolisme untuk unggas (Cesar 
dan Palacios, 2004). Biji-bijian niger memiliki 
kandungan dengan isi lemak tinggi (kJ/g), dibandingkan 
dengan kandungan biji pati. Oleh karena itu, diharapkan 
bahwa biji yang memiliki gizi terbesar terutama energi 
akan dipilih. Studi internal yang telah dikonfirmasi dalam 
(Kamphues, Jhon, Blind dan Leonard, 2003), 
menunjukkan bahwa biji millet dan biji Canary seed 
menjadi bijian yang sangat disukai untuk dikonsumsi 
burung kenari. Asupan biji niger memiliki konsumsi 
sebanding dengan asupan kedua biji tersebut. Biji niger 
memiliki kandungan lemak yang tinggi, sedangkan biji 
millet dan Canary seed memiliki kandungan lemak relatif 
rendah (Taylor, Strothman, dan Noubel, 2000).  
 Biji millet dan Canary seed memiliki kepadatan 
energi yang cukup bagus dan memiliki preferensi dalam 
bentuk lemak yang rendah, hal tersebut  menjadi pilihan 
faktor pendorong penting dalam manajemen pemberian 
pakan. Asupan biji Canary seed, yang memiliki energi 
bruto (GE) dengan nilai 1,78 MJ/100 g adalah konsumsi 
yang ideal untuk memenuhi kebutuhan energi burung 
kenari, dibandingkan dengan bijian yang memiliki 
kandungan lemak yang tinggi seperti biji niger, yang 
memiliki kepadatan lemak yang jauh lebih tinggi dari 
2,78 MJ/ 100 g (Sally dkk. 2002).  
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Tabel kebutuhan nutrisi burung kenari umur 2 - 6 bulan 
dapat diperlihatkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Kebutuhan nutrisi burung kenari umur 2 – 6 

bulan. 

Kandungan Komposisi  
Protein 0,55 % 
Karbohidrat 1,79 % 
Lemak 1,84 % 
Energi 17,5 % 
Kalsium 0,38 % 
Natrium 0,27 % 
Magneium 0,24 % 
Serat 0,33 % 

Sumber : (Sally dkk. 2002). 
 
2.4 Pertumbuhan dan Bobot Badan Burung Kenari  
 Burung kenari lokal dewasa memiliki berat badan 
dengan kisaran 18-24 g. Pada proses diet burung kenari 
membutuhkan bijian campuran, dimana yang 
membutuhkan asupan DM (Diet Metabolisme) antara 
11,7 dan 15,0 g dengan ratio 100 Kj/g, sementara burung 
kenari Cinamon dan yokshire dengan berat badan normal 
yaitu dikisaran 20-30 g memiliki asupan DM antara 8,7 
dan 12,0 g dengan ratio 100 Kj/g. Asupan energi bruto 
kenari dewasa memiliki kebutuhan sebesar 18,6-20,6 
MJ/kg/hari (15,8-17,5 kkal/ekor/hari), sesuai dengan 
energi metabolis (ME) dan efisiensi pencernaan dengan 
koefisien 0.8590, maka persyaratan ME sehari-hari 
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burung kenari berkisar antara 15,8-16,25 kJ (12,3-16,31 
kkal) (Taylor et al. 2000).  
 Koefisien metabolisme menunjukkan bahwa 
kenari secara efisien mampu mencerna bijian campuran 
sebanyak 3-4 g (Wolf, Bryan dan Sandy, 1998). Umur 
burung kenari sangat mempengaruhi asupan energi 
sehari-hari dan pada awal fase pertumbuhan burung 
kenari sangat membutuhkan kandungan gizi yang 
tercukupi dalam pakan (Taylor et al. 2000). Energi 
Metabolisme (ME) burung kenari dewasa sangat 
bervariasi (Chappell dan Bachman, 2002). Indukan 
burung kenari yang baru mengerami atau menetaskan 
telur memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, mencapai 
90% dari massa tubuh asymptotic. Asupan energi bruto 
untuk indukan setelah mengeram adalah 3 kJ/hari, 
kemudian pada hari 10 setelah berakhir proses 
mengeram, kebutuhan energi metabolis untuk indukan 
adalah setara dengan seekor kenari dewasa. Tampak 
bahwa asupan protein harus terletak pada persentase 
antara 16,5 dan 21,9% dari diet (seperti dengan asupan 
sehari-hari) (Sally dkk. 2002).  
 Anakan burung kenari memiliki tingkat 
pertumbuhan yang sangat cepat selama 2 minggu 
pertama setelah menetas, dengan 5 kali lipat peningkatan 
berat badan antara 3 dan 13 hari pasca penetasan. Pada 
hari ke 14, anakan burung kenari memiliki pertumbuhan 
yang normal mencapai 70% dari estimasi bobot badan 
antar 14 dan 15 g. Pertumbuhan mulai melambat terjadi 
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sekitar hari ke-19 dan hari ke-21, setelah itu berat badan 
minimal dari burung kenari mulai bertambah, untuk 
anakan kenari betina bobot badan mencapai 17 g selama 
23 hari (Taylor et al. 2000). 
 
2.5 Pemberian Pakan dan Minum Burung Kenari  
 Soemadi dan Abdul (2003) menyatakan bahwa 
berdasarkan tipe makanannya, burung dikelompokkan ke 
dalam tiga kelompok yaitu biji, buah, sayuran. Burung 
kenari merupakan kelompok burung yang sangat 
menyukai pakan biji-bijian dan sayuran sebagaimana 
pada habitat aslinya. Burung kenari yang hanya diberi 
satu jenis pakan akan mengalami defisiensi nutrisi 
sehingga sulit berkembang biak, oleh karena itu 
sebaiknya diupayakan agar pakan mengandung 
karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. 
Burung kenari memiliki metabolisme  yang cukup tinggi 
didalam tubuh sehingga membutuhkan asupan nutrisi dan 
konsumsi air yang cukup didalam tubuhnya (Faisal, 
2001). 
 Pemberian pakan yang bergizi, air minum yang 
cukup, vitamin dan berbagai bentuk perawatan tubuh 
burung kenari merupakan beberapa tindakan penting 
dalam menjaga kesehatan burung kenari (Soenanto, 
2002). Konsumsi pakan burung kenari tergantung pada 
fase pertumbuhan, kondisi rontok bulu, masa 
berkembang biak, aktivitas, lingkungan, jenis burung, 
dan faktor lainnya (Prijono, 2005).  
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 Biji-bijian adalah makanan pokok burung kenari, 
biji-bijian tersebut umumnya mengandung protein, 
karbohidrat dan lemak yang cukup tinggi, kandungan 
nutrisi tersebut umumnya sangat dibutuhkan oleh tubuh 
burung kenari (Faisal, 2001). Berikut ini adalah macam-
macam bijian yang diberikan pada kenari : 
a. Canary seed: Canary seed yang dalam bahas latin 

disebut dengan Phallaris canariensis merupakan 
sejenis biji-bijian dari rumpun gramineae.Canary 
seed mempunyai bentuk dan ukuran seperti gabah, 
tipis dengan kedua ujungnya lancip. Kulit bijinya 
licin berwarna cokelat dan keras, apabila dikupas 
isinya berbentuk bulat kecil. Kandungan 
nutrisiCanary seed dapat dilihat sebagai berikut : 
Protein (Glutelin 77,7% dan Prolamin 18,7%), 
karbohidrat 15%, Lemak Kasar 18,7%, Linoleic 
11%, Oleic 55%, Palmitic 29%, Linoleic acid 11%, 
total solid gula 47%. 

b. Millet: Millet adalah bahan pangan manusia dan juga 
pakan ternak, nama millet tidak tekait dengan genus 
atau spesies tumbuhan, melainkan dengan 
sekelompok tumbuhan penghasil biji-bijian kecil 
(serelia), dari beberapa sub famili, millet termasuk 
dalam famili rumput-rumputan (Poaceae). Biji millet 
mengandung karbohidrat dan protein yang tidak 
kalah dengan beras bahkan tepung millet unggul dari 
kandungan jagung. Adapun kandungan mineral dan 
nutrisi millet dapat dilihat pada kandungan 
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nutrisinya sebagai berikut : Mineral (Ca 37%, Fe 
6,2%, Vit A, Vit B1 0,48%, Vit B2 0,14%, Vit C 
2,5%), Nutrisi (Karbohidrat 84,42%, Protein 10,7%, 
Lemak 3,3%, Serat 1,4%).  

c.  Juwawut: Juwawut (Setaria italica) adalah sejenis 
serealia berbiji kecil (milet) yang pernah menjadi 
makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia 
Tenggara sebelum budidaya padi dikenal orang. Biji 
jewawut masuk dalam jenis padi-padian kecil 
termasuk biji kariopsis yang memiliki ukuran yang 
sangat kecil sekitar 3 – 4 mm, yang biasanya 
memiliki warna krem, merah kecoklatan, kuning dan 
hitam. Biji juwawut terdiri dari perikarp, 
endosperma dan embrio. Berwarna kuning pucat 
hingga jingga, merah, coklat atau hitam. Kandungan  
gizi jewawut (Setaria italica) yaitu karbohidrat 
84,2%, protein 10,7%, lemak 3,3%, serat 1,4%, Ca 
37% , Fe 6,2 %, vitamin C 2,5%, vitamin B1 0,48%, 
dan vitamin B2 0,14%. 

d. Biji Sawi: Biji sawi (Brassica napus), yang dikenal 
juga dengan nama biji canola, adalah anggota dari 
keluarga Brassicaceae (ada hubungan keluarga 
dengan bunga kol). Nama tersebut diadaptasi dari 
bahasa latin untuk turnip, rapum atau rapa, yang 
dikenal di Inggris pada akhir abad ke-14. Biji sawi 
ditanam untuk diproduksi sebagai makanan hewan, 
minyak tumbuhan untuk konsumsi manusia dan 
untuk bio diesel. Produsennya termasuk negara-
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negara Uni Eropa, Canada, Amerika Serikat, 
Australia, China dan India. Departemen Pertanian 
Amerika Serikat menganjurkan bahwa bijian ini baik 
diberikan untuk burung kicauan. Biji sawi sangat 
disukai oleh burung kenari muda, biasanya biji ini 
adalah biji pertama yang dimakan oleh anakan 
burung kenari yang keluar dari sarang, karena biji ini 
tidak memiliki tekstur keras dibanding biji lainnya.  

f. Niger seed: Biji niger memang tidak terlalu banyak 
dibutuhkan untuk konsumsi burung kenari, namun 
kandungan gizinya sangat diperlukan untuk nutrisi 
burung kenari. Biji niger cukup diberikan dalam 
porsi sedikit sebagai makanan tambahan, karena 
memiliki kandungan lemak yang tinggi. Biji niger 
berbentuk panjang kecil dan berwarna hitam. 

       Kandungan nutrisi biji niger dapat dilihat sebagai 
berikut : Karbohidrat 15,3%,  protein 17,5%, lemak 
32,7 %, mineral 7% dan air 8,4%. 

 Burung kenari juga perlu diberikan pakan 
tambahan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur 
– sayuran yang biasa digunakan sebagai pakan burung 
kenari adalah, gambas, mentimun, selada, sawi putih dan 
jagung. Beberapa macam dedaunan atau sayuran tersebut 
jika diberikan secara bergantian dengan komposi yang 
benar, maka dapat memenuhi kebutuhan vitamin, serat 
dan mineral yang akan membantu proses penyegaran dan 
metabolisme didalam tubuh. Pakan yang berasal dari 
sayur-sayuran sebaiknya diberikan dengan porsi yang 
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cukup, jika diberikan terlalu berlebihan akan 
menyebabkan diare pada burung kenari, hal ini 
disebabkan karena sayuran memiliki kandungan air yang 
cukup tinggi (Faisal, 2001). 
 Air diperlukan untuk keseimbangan suhu badan, 
sedangkan vitamin dan mineral digunakan untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah 
terserang penyakit (Jansklovoski, 2009). Pemberian air 
minum juga merupakan faktor yang penting dalam 
pemeliharaan burung kenari, pemberian air minum 
dilakukan secara ad-libitum. Air merupakan zat yang 
mutlak diperlukan untuk mendukung stabilitas zat cair 
dalam tubuh burung, membantu pencernaan dan untuk 
membersihkan bagian tubuh luar dari burung kenari, air 
minum diberikan ± 5 menit setelah burung kenari 
dijemur (Soemadi dan Abdul, 2003). 
 
2.5.1 Jagung  

Sistimatika tanaman jagung adalah sebagai berikut: 
Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 
Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 
Sub Divisio  : Angiospermae (berbiji tertutup) 
Classis  : Monocotyledone (berkeping satu) 
Ordo  : Graminae (rumput-rumputan) 
Familia  : Graminaceae 
Genus  : Zea 
Species  : Zea mays L. 
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Kandungan nutrisi jagung dapat disajikan pada Tabel 2. 
Tabel 2.Kandungan Nutrisi Dalam 100 g Jagung. 

Kandungan Komposisi 
Karbohidrat (g) 19 
Gula (g) 3,2 
Serat (g) 2,7 
Energi (kkal) 3400 
Protein (10 g) 8,6 % 
Lemak (g) 1,2 
Vitamin A, setara 
dengan 10 g 

1 % 

Folat (Vit. B 12), 46 g 12% 
Vitamin C, (7 mg) 12% 
Besi, (0,5 mg) 4% 
Magnesium, (37 mg) 10% 
Potasium, 270 (mg) 6% 
Air (g) 20 

Sumber : (Sardesai, 2003) 
 Jagung merupakan sumber karbohidrat dan energi 
yang penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Kandungan gizi utama jagung adalah pati (72-73%), 
dengan nisbah amilosa dan amilopektin 25-30% : 70-
75%, namun pada jagung pulut (waxy maize) 0-7%: 93-
100%. Kadar gula sederhana jagung (glukosa, fruktosa 
dan sukrosa) berkisar antara 1-3%. Protein jagung (8-
11%) terdiri atas lima fraksi, yaitu: albumin, globulin, 
prolamin, glutelin, dan nitrogen nonprotein (Soenanto, 
2002).  
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 Sardesai (2003) menyatakan bahwa, ketika masih 
muda jagung tidak mampu memproduksi pati sehingga 
bijinya terasa lebih manis dibandingkan dengan biji 
jagung yang lebih matang atau lebih tua.  

Produk utama jagung adalah buah/tongkolnya, 
biji jagung mempunyai bentuk, warna dan kandungan 
endosperm yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Biji 
jagung terdiri atas tiga bagian utama yaitu kulit biji (seed 
coat), endosperm dan embrio. Jagung memiliki ciri 
endosperm berwarna bening, kulit biji tipis, kandungan 
pati sedikit dan saat waktu masak biji bertekstur menjadi 
kerut, dengan memiliki tekstur tersebut maka burung 
kicauan seperti kenari sangat menggemari untuk 
mengkonsumsi, karena tertarik akan warna dan tekstur 
jagung, selain itu jagung sangat cocok untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi burung kenari, karena sangat muda 
dicerna didalam alat pencernaan burung kenari (Koswara, 
2009). 
 
2.5.2 Sawi putih 
 Sawi putih (Brassica rapa pekinensis) termasuk 
sayur-sayuran yang dipanen daunnya karena memiliki 
nilai ekonomis dan gizi yang tinggi. Menurut Laila, 
Ambarwati dan Sulistyaningsih (2010), menyatakan 
bahwa kandungan vitamin pada daun sawi putih per 100 
g bahan mentah mengandung 30 – 50 IU vitamin A, 20 
IU vitamin B1, 62 g vitamin C serta mengandung garam 
dan mineral. Sawi putih merupakan tanaman sayur yang 
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dikonsumsi bagian daunnya oleh manusia dan bisa juga 
dimanfaatkan sebagai pakan untuk ternak ruminansia dan 
jenis-jenis burung kicauan seperti burung kenari. Natrium 
yang terkandung pada sawi putih cukup tinggi, sehingga 
kebutuhan akan natrium didalam pencernaan burung 
kenari harus terpenuhi secara cukup dan tidak berlebihan 
(Sudjana, 2011). Kandungan nutrisi sawi putih dapat 
diperlihatkan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Kandungan Nutrisi Dalam 100 g Sawi Putih  

Kandungan Komposisi 
Karbohidrat (g) 3,2 
Serat kasar (g) 1,2 
Energi (kkal) 16 
Protein (g) 1,2 
Lemak (g) 0,2 
Vitamin A (g) 318 
Vit. B 12 (mg) 79 
Vitamin C (mg) 27 
Vit k (mg) 42,9 
Vit B1 (mg) 0,2 
Vit E (mg) 0,1 
Air (g) 26 

Sumber : (Mashur, 2010). 
 Sawi putih memiliki berbagai kandungan gizi, 
seperti serat, vitamin A, dan zat besi. Kandungan zat besi 
dalam 100 g sawi putih terdapat pada daun sekitar 0,86 
mg. Kandungan zat besi tersebut diduga masih dapat 
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ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap zat 
besi setiap harinya (Laila dkk. 2010). 
 Hasil produksi utama sawi putih adalah daun, 
maka semakin tinggi nutrisi yang dikandung oleh daun 
sawi putih, maka akan semakin baik diserap untuk organ 
pencernaan, karena sawi putih mampunyai kandungan 
nutrisi dalam bentuk terlarut (Mashur, 2010). Varietas 
sawi putih yang dapat beradatasi di daerah panas 
sehingga di Indonesia dapat ditanam di dataran rendah 
sampai dataran tinggi (Sudjana, 2011). Sawi putih 
memiliki bentuk (kropsla) berkrop bulat dan memiliki 
tekstur yang lunak dan rasa yang khas, oleh karena itu 
sawi putih jenis ini paling digemari, baik dikonsumsi 
untuk manusia maupun dapat diberikan sebagai pakan 
alternatif untuk burung jenis kicauan seperti kenari, 
lovebird dan burung parkit, karena memiliki tekstur yang 
lembut dan mudah dicerna, maka burung kicauan sangat 
menggemarinya. Keunggulan lain dari sawi putih 
dibandingkan dengan jenis sawi yang lainnya adalah sawi 
putih tidak mudah rusak ataupun tidak mudah busuk, 
sehingga dapat disimpan dan dikirim ke tempat yang jauh 
(Laila dkk. 2010).  
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2.5.3 Wortel 
Klasifikasi tanaman wortel adalah sebagai 

berikut: 
Divisio : Embryophyta siphonogama 
Sub divisio : Angiospermae 
Kelas : Dicotyledoneae 
Ordo : Umbiliflorae 
Familia : Umbiliflorae 
Genus : Daucus 
Spesies : Daucus carota (Soesarsono, 2001). 
Kandungan nutrisi dalam wortel selengkapnya dapat 
diperlihatkan pada Tabel 4. 
Tabel 4. Kandungan Nutrisi Dalam 100 g Wortel 

Kandungan Komposisi 

Energi (kkal) 40 
Karbohidrat (g) 9 
- Gula (g) 5 
- Serat (g) 3 
Lemak (g) 0,2 
Protein (g) 1 
Thiamin (Vit. B1) (0.04 mg) 3% 
Riboflavin (Vit. B2) (0.05 mg) 3% 
Niasin (Vit. B kompleks) (1.2 mg) 8% 
Vitamin B12 (0.1 mg) 8% 
Vitamin C (7 mg) 12% 
Kalsium (33 mg) 3% 

Sumber : (Sardesai, 2003). 
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 Wortel (Daucus carrota L.) sebagai sumber β-
karoten yang murah dan alami merupakan kandungan 
sumber β-karoten yang memiliki struktur molekul hampir 
sama dengan astaxanthin. Komponen terbesar dari umbi 
wortel adalah air, sedangkan komponen yang lain adalah 
karbohidrat, yang merupakan komponen padatan 
terbesar, sedangkan protein, lemak dan beberapa vitamin 
dan mineral terdapat dalam jumlah kecil (Soesarsono, 
2001). 

Menurut Soesarsono (2001), menyatakan bahwa 
rasa pahit yang timbul pada wortel selama penyimpanan 
dapat terjadi dan diduga akibat dari metabolisme 
abnormal yang disebabkan oleh etilen. Hal ini terjadi 
pada wortel yang disimpan bersama-sama dengan apel 
atau buah-buahan yang lain. Senyawa yang menyebabkan 
rasa pahit pada wortel adalah isokumarin, sintesa 
senyawa ini dipacu melalui peranan katalitik gas etilen. 

 Sardesai (2003), menyatakan bahwa 
berhubungan dengan pengaruh warna tubuh burung 
kenari jenis sunkist terhadap harga jual baik sebagai 
komoditas hias maupun budidaya, maka diperlukan suatu 
teknologi budidaya. Sumber β-karoten yang terdapat 
pada wortel yang digunakan sebagai pakan burung kenari 
Sunkist, diharapkan burung kenari akan 
mengkonsumsinya, sehingga berpengaruh terhadap 
warna tubuh burung kenari sunkist akan tampak cerah 
dan menarik. Kandungan utama dari wortel adalah β-
karoten. β-karoten adalah salah satu jenis dari 500 
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karotenoid yang dijumpai pada sayuran dan buah-buahan. 
β-karoten merupakan pigmen warna orange, merah 
orange dan kuning yang secara alami terdapat didalam 
produk pangan baik dalam sayuran maupun buah. Selain 
itu wortel dapat digunakan sebagai indikator sumber 
vitamin provitamin A pada produk pangan.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Bukit 
Cemara Tujuh, Kelurahan Landung Sari, Kecamatan 
Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini dimulai pada 
tanggal 3 April 2014 – 2 Mei 2014. 
 
3.2 Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 

1. Burung kenari lokal berumur 3 bulan sebanyak 16 
ekor.  

2. Model sangkar yang digunakan adalah sangkar 
(cage system), dengan ukuran 40 cm x 30 cm x 20 
cm. Gambar kandang cage system diperlihatkan 
pada Lampiran 1. 

3. Perlengkapan yang digunakan yaitu tempat pakan 
dan tempat minum yang terbuat dari bahan 
plastik, tempat bertengger yang terbuat dari kayu, 
penjepit untuk pakan alternatif (jagung, sawi 
putih dan wortel). 

4. Pakan biji-bijian terdiri dari (Canary seed 450 g, 
Niger seed 100 g, biji sawi 150 g, juwawut 100 g 
dan millet 200 g). Pakan bijian tersebut disajikan 
sebanyak 50 g  
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a. pakan jagung (1 tongkol jagung dipotong 
menjadi 4 bagian) 

b. pakan sawi putih (diberikan 1 lembar 
daun). 

c. pakan wortel (1 buah wortel dipotong 
menjadi 3 bagian). 

d. Air minum diberikan secara ad libitum. 
Gambar penimbangan pakan bijian mix dan 
pakan alternatif dapat  
diperlihatkan pada Lampiran 1. 

5.  Timbangan digital merk ohaus dengan ketelitian 
0,1 g. 

 
3.3 Metode Penelitian   
 Penelitian yang dilakukan menggunakan metode 
percobaan dengan analisis data deskriptif untuk 
menghitung konsumsi dan persentase pakan bijian dan 
pakan alternatif yang diberikan pada burung kenari. 
Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut:   

1. dua buah sangkar (masing-masing sangkar terdiri 
2 ekor burung kenari) diberikan pakan bji-bijian 
tanpa pakan alternatif sebagai kontrol 

2. enam buah sangkar (masing-masing sangkar 
terdiri dari 2 ekor  burung kenari) diberikan 4 
macam pakan, yaitu : 
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a. biji-bijian 
b. jagung  
c. sawi putih 
d. wortel 

(desain penelitian disajikan secara jelas sebagai berikut) : 
 
   No sangkar                                    Perlakuan    

 
 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

       Gambar 3. Desain perlakuan penelitian 
 
 

Sangkar 1  

Sangkar 2 

Sangkar 3 

Sangkar 4 

Sangkar 5 

Sangkar 6 

Sangkar 7 

Sangkar 8 

 Biji-bijian tanpa 
menggunakan  pakan 
alternatif (jagung, sawi 
putih dan wortel) 

a) Biji-bijian 
b) Jagung  
c) Sawi putih 
d) wortel 
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3.4 Prosedur Penelitian 
3.4.1. Persiapan Penelitian 

Persiapan sangkar yaitu menggunakan sangkar 
(cage system) sebelum digunakan sangkar dicuci serta 
dibersihkan agar bersih dan steril dari bakteri dan jamur, 
kemudian kayu dipasang untuk bertengger burung kenari. 
Penjepit pakan alternatif diletakkan berderet 
menggunakan gantungan besi. Burung kenari dengan 
umur 3 bulan ditimbang bobot badan awal. Pakan bijian 
disajikan sebanyak 50 g. Pakan jagung, sawi putih dan 
wortel dicuci terlebih dahulu sebelum diberikan, agar 
bersih dan terhindar dari pestisida. Setiap hari pakan 
alternatif diganti agar tidak busuk. 

 
3.4.2. Pelaksanan Penelitian. 
 Kebersihan sangkar selalu diperhatikan, setiap 
hari kotoran didalam kandang dibersihkan. Air minum 
setiap hari diganti dan diberikan secara ad-libitum. Setiap 
hari pakan alternatif diganti (jagung, sawi putih dan 
wortel) agar tidak busuk, kemudian menghitung 
konsumsi dan persentase dari masing-masing pakan 
alternatif dan bijian. Rumus perhitungan konsumsi pakan 
diperlihatkan sebagai berikut :  
 
 

 

 

Konsumsi pakan = pemberian 
pakan awal - pakan sisa 
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 Pada saat akhir penelitian bobot badan burung 
kenari ditimbang untuk mengetahui pengaruh bobot 
badan akhir dari burung kenari setelah diberi perlakuan 
antara pakan alternatif dan pakan bijian, kemudian 
menimbang bobot akhir burung kenari setelah diberi 
perlakuan pakan bijian tanpa menggunakan pakan 
alternatif dan diamati 2 perlakuan tersebut mana yang 
menunjukkan hasil berbeda nyata. Sangkar cage system 
yang digunakan, memiliki ukuran (40 cm x 30 cm x 20 
cm), dimana terdiri dari tempat pakan dan tempat minum 
yang diletakkan sejajar, tempat bertengger dan bahan 
pakan alternatif (jagung, sawi putih dan wortel) yang 
diletakkan berderet menggunakan penjepit besi. Gambar 
pelaksanaan penelitian diperlihatkan pada Gambar 4. 
 

 

 

 

 

 

 
      Gambar 4. Model sangkar dalam penelitian  

 
 

  

       Pakan                                                           Jagung                          
       bijian                 pintu sangkar                           
                                                                           Sawi putih 

     tempat                       
       minum            tempat bertengger                 
                                                                              Wortel 
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3.5 Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1) konsumsi dan persentase masing-masing pakan. 
- Menghitung konsumsi dan persentase masing- 

masing pakan alternatif (jagung, sawi putih dan 
wortel) 

-  Menghitung konsumsi dan persentase pakan  
alternatif dan pakan bijian 

 Menentukan persentase dari pakan alternatif  dan pakan 
bijian dapat dihitung menggunakan rumus: 

 

 

Perhitungan persentase dan konsumsi pakan 
alternatif diperlihatkan pada Lampiran 2. 
Perhitungan persentase dan konsumsi pakan 
bijian dan pakan alternatif diperlihatkan pada 
Lampiran 5. 

2) Menimbang bobot badan burung Kenari  
- Menimbang bobot badan burung kenari sebelum 

dan sesudah perlakuan pemberian pakan alternatif 
dan bijian.  
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- Menimbang bobot badan burng kenari sebelum 
dan sesudah perlakuan pemberian pakan bijian 
tanpa menggunakan pakan alternatif. Gambar 
penimbangan bobot badan burung kenari 
diperlihatkan pada Lampiran 1. 
 

3.6 Analisa Data 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan 
variabel yang diukur akan dianalisa menggunakan analisa 
uji-t berpasangan (paired system) digunakan untuk 
mengetahui adanya pengaruh atau tidak memiliki 
pengaruh terhadap bobot badan pada burung kenari 
setelah diberi perlakuan pakan alternatif dan pakan 
bijian. Pengujian hipotesis sampel uji-t berpasangan diuji 
dengan mengunakan tabel distribusi t (t student).  
 Prosedur pengujian hipotesis dapat diperlihatkan 
sebagai berikut: 
a. Formulasi hipotesis: 

Ho: tidak ada pengaruh terhadap bobot badan burung 
kenari setelah pemberian pakan alternatif dan bijian.  
H1: terdapat pengaruh terhadap bobot badan burung 
kenari setelah pemberian pakan alternatif dan bijian. 

b. Penentuan taraf nyata (α) dan nilai ttabel (table t 
student) pada taraf α dengan derajat bebas (db) =  

       n – 1. 
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c. Kriteria untuk penerimaan dan penolakan Ho, yaitu: 
Ho diterima jika nilai thitung< nilai ttabel atau 
probabilitas ≥ 0,05 
Ho ditolak  jika nilai thitung ≥ nilai ttabel atau 
probabilitas < 0,05 
Nilai thitung yang dibandingkan adalah nilai absolut 
(mutlak), dimana semua nilai dianggap positif. 

d. Rumus Uji statistik sampel berpasangan (paired  
system): 

     

    Keterangan: 

   = rata-rata d dicari dengan rumus  
    t     = nilai thitung 

     d     = perbedaan data antara sampel (X1-X2) 
    n    = jumlah data 
    s  = standar deviasi perbedaan, dihitung dengan  

rumus: 
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Pengambilaan kesimpulan penerimaan atau penolakan 
Ho dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik 
yang diperoleh nilai thitung dengan nilai ttabel sesuai dengan 
kriteria pengujian. 
 

3.7 Batasan Istilah 

Burung kenari Lokal: burung kenari hasil budidaya 
peternak lokal Indonesia 

Pertambahan bobot badan: bobot badan yang mengalami 
perubahan, yaitu mengalami kenaikan bobot 
badan dari bobot badan sebelumnya. 

Konsumsi pakan: suatu nilai yang digunakan dalam 
menduga efektifitas pakan yang dikonsumsi oleh  
ternak tertentu. 

Rumus perhitungan konsumsi pakan: 
 
 

 

  

Konsumsi pakan = pemberian 
pakan awal - pakan sisa 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Perbedaan Tingkat Palatabilitas dari Masing-

masing Pakan Alternatif  
Konsumsi dan persentase masing-masing pakan 

alternatif menunjukkan, bahwa pakan jagung memiliki 
rataan yang paling tinggi yaitu sebesar (7,7 ± 5,4). Nilai 
rataan terendah ditunjukkan pada perlakuan sayuran 
wortel, yaitu (2,95 ± 1,01). Rataan konsumsi dan 
persentase masing-masing bahan pakan alternatif selama 
penelitian disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. Rataan dan Persentase Konsumsi Masing- 

masing Bahan Pakan Alternatif Selama 4 
Minggu (burung kenari umur 3 bulan). 

Perlakuan 
Rataan konsumsi 

(g/ekor/hari) 

Persentase 
konsumsi 

(%) 
Jagung 7,7 ± 5,4 49,7 

Sawi putih 4,08 ± 3,02 31.3 
Wortel 2,95 ± 1,01 19 

Sumber : Data primer (2014) 
Hasil perhitungan analisis deskriptif yang disajikan 

pada Lampiran 2, menunjukkan bahwa rataan konsumsi 
keseluruhan pakan alternatif yang dikonsumsi burung 
kenari selama penelitian adalah sebesar (11,7 ± 7) 
g/ekor/hari.  
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Hal ini menunjukkan, bahwa kebutuhan pakan 
alternatif yang dikonsumsi oleh burung kenari cukup 
banyak dan beragam. Kebutuhan akan konsumsi pakan 
alternatif per ekor burung kenari satu dengan burung 
kenari yang lain tidak sama. Burung kenari juga 
mengkonsumsi bahan pakan berupa sayuran dikarenakan 
kandungan serat didalam sayuran digunakan burung 
kenari untuk membantu proses pencernaan pakan bijian 
didalam organ pencernaan dan untuk proses metabolisme 
tubuh.  

Lorenz (2008), menyatakan bahwa konsumsi pakan 
burung kenari tergantung pada fase pertumbuhan, kondisi 
rontok bulu, masa berkembang biak, aktivitas, 
lingkungan, waktu stres, jenis burung dan faktor lainnya. 
 
4.1.1 Tingkat Konsumsi Pakan Jagung  

Jagung memiliki tingkat palatabilitas paling tinggi 
dibandingkan sawi putih dan wortel, dimana rataan 
konsumsi jagung sebesar (7,7 ± 5,4) g/ekor/hari dan 
memiliki persentase (49,7) %. Salah satu faktor mengapa 
jagung memiliki tingkat palatabilitas paling tinggi adalah 
ketika dipanen saat muda, jagung tidak mampu 
memproduksi pati sehingga bijinya terasa lebih manis 
dibandingkan dengan biji jagung yang lebih matang atau 
lebih tua, memiliki warna yang mencolok  

dengan biji endosperm berwarna bening, tekstur 
biji lunak dan berbentuk kerut dan memiliki aroma yang 
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khas (Sardesai, 2003). Kandungan nutrisi dalam 100 g 
jagung sendiri memiliki kandungan gizi yang kompleks, 
meliputi : protein 8,6 %, energi 3400 kkal , karbohidrat 
19 g, vitamin C 12 %, air 20 g dan magnesium 10 %. 
kandungan tersebut sangat baik untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi dari burung kenari pada umur 3 bulan, 
karena pada umur tersebut burung kenari membutuhkan 
energi sebesar 17,5 % dan karbohidrat 1,79 %. 

 
4.1.2 Tingkat Konsumsi Pakan Sawi Putih 

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 
konsumsi dan persentase sawi putih memiliki tingkat 
yang cukup rendah dibawah jagung, dimana sawi putih 
memiliki rataan (5,08 ± 3,5) g/ekor/hari dan presentase 
(32,5) %. Hal tersebut dikarenakan sawi putih memiliki 
aroma dan rasa yang berbeda dibandingkan dengan sawi 
hijau, memiliki bentuk (kropsla) berkrop bulat pada daun, 
memiliki tekstur yang lunak namun kandungan air pada 
sawi putih sangat tinggi, dengan alasan tersebut sawi 
putih tidak terlalu digemari oleh burung kenari, namun 
sangat baik dikonsumsi sebagai pakan alternatif untuk 
burung jenis kicauan seperti kenari, lovebird dan burung 
parkit (Mudawamah, Sulistyaningsih dan Trijaya, 2006).  

Kandungan nutrisi dalam 100 g sawi putih 
memiliki nilai kandungan yang cukup tinggi dan baik 
apabila dikonsumsi oleh burung kenari, kandungan 
tersebut meliputi : energi 16 kkal, serat 1,2 g, air 26 g, 
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vitamin A (1,5) g, vitamin  B 12 (0,1) mg dan 
karbohidrat 3,2 g. Kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan 
oleh burung kenari umur 3 bulan, karena membutuhkan 
serat sebanyak 0,33 %, vitamin A dan vitamin B 12. 

 
4.1.3 Tingkat Konsumsi Pakan Wortel 

Sayuran wortel memiliki tingkat palatabilitas 
paling rendah diantara jagung dan sawi putih, hal ini 
ditunjukkan rataan konsumsi sayuran wortel (2,95 ± 
0,83) g/ekor/hari dan memiliki persentase (32,5) %.  

Faktor yang menyebabkan rataan konsumsi dan 
persentase sayuran wortel rendah adalah adanya rasa 
pahit yang ditimbulkan pada wortel. Soesarsono (2001) 
menyatakan bahwa rasa pahit yang timbul pada wortel 
dikarenakan proses penyimpanan yang lama dan wortel 
dalam keadaan mentah, hal tersebut memicu munculnya 
metabolisme abnormal yang disebabkan oleh senyawa 
isokumarin, sintesa senyawa ini dipacu karena adanya 
peranan katalitik gas etilen yang menguap karena lama 
proses penyimpanan pada wortel.  

Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan 
burung ocehan adalah penyediaan pakan, menyediakan 
pakan bagi burung hias maupun ocehan secara mudah 
adalah dengan menyesuaikan kebiasaan dan apa saja 
yang biasa dimakan oleh burung ocehan bersangkutan di 
alam bebas (Soemadi dan Abdul, 2003).  
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Pernyataan literatur diatas sesuai dengan hasil 
penelitian yang telah dilakukan dimana bahan pakan 
alternatif disajikan dimaksudkan untuk melihat tingkat 
konsumsi dan kebiasaan burung kenari dalam 
mengkonsumsi pakan tersebut, sehingga didapatkan 
persentase dalam pemberian masing-masing bahan pakan 
allternatif. 

 
4.2. Pengaruh Konsumsi Pakan Alternatif Terhadap 

Konsumsi Bijian 
Rataan konsumsi pakan alternatif dengan bijian 

selama penelitian disajikan pada Tabel 6.  
Tabel 6. Rataan dan Persentase Konsumsi Pakan 

Alternatif Dan Pakan Bijian Selama 4 Minggu 
(burung kenari umur 3 bulan). 

Perlakuan Rataan konsumsi 
(g/ekor/hari) 

 Persentase (%) 

Jagung  7,7 ± 5,4 38,3 
Sawi putih 4,8 ± 3,02 24,08 

Wortel  2,9 ± 1,01 14,57 
Pakan bijian 3,5 ± 1,5 23,05 

Sumber : Data Primer 2014. 
Rataan konsumsi bahan pakan alternatif memiliki 

pengaruh terhadap konsumsi pakan bijian, dimana rataan 
konsumsi pakan alternatif sangat tinggi yaitu sebesar 
(11,7 ± 7) g/ekor/hari dan memiliki persentase (76,95%), 
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maka rataan konsumsi bijian sangat rendah yaitu (3,5 ± 
1,5) g/ekor/hari dan memiliki persentase (23,05 %). 

Hasil perhitungan analisis deskriptif yang disajikan 
pada Lampiran 3, menyatakan bahwa rataan konsumsi 
dan persentase bahan pakan alternatif sangat tinggi. Hal 
ini berpengaruh terhadap rataan konsumsi dan persentase 
pakan bijian burung kenari, dimana persentase bahan 
pakan alternatif ditunjukkan sebanyak (76,95) %, namun 
tidak sebanding dengan konsumsi bijian yang memiliki 
persentase konsumsi bijian sebesar (23,05) %, dengan 
alasan tersebut dapat dikatakan bahwa penambahan 
pakan alternatif mampu menunjang dan 
menyeimbangkan kebutuhan dari konsumsi pakan bijian 
untuk burung kenari. Hasil perhitungan analisis deskriptif 
yang disajikan pada Lampiran 3, menyatakan bahwa, 
rataan konsumsi persentase bijian sangat tinggi, jika 
diberikan tanpa menggunakan pakan alternatif, hal ini 
akan berdampak pada efisiensi pakan yang diberikan, 
karena harga dari pakan biji-bijian relatif mahal dan pada 
waktu tertentu harga pakan dari burung kenari dapat 
melonjak tinggi, seperti Cannary seed dan Niger seed.  

Ketersediaan bahan baku bijian untuk burung 
kenari sangat terbatas, karena bijian tersebut masih impor 
dan pada waktu tertentu bahan baku pakan bijian akan 
kosong atau tidak tersedia di pasar, sehingga cara yang 
tepat dalam efisiensi pakan bijian pada burung kenari 
adalah dengan menambahkan bahan pakan alternatif 
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sebagai pakan penunjang dengan persentase pemberian 
yang tepat. Burung kenari akan mendapatkan asupan 
nutrisi seimbang yang didapatkan dari pakan bijian dan 
pakan pakan alternatif  (jagung, sawi putih dan wortel), 
karena burung kenari juga membutuhkan konsumsi dari 
pakan alternatif sebagai sumber energi, serat dan vitamin. 
Meskipun pakan bijian memiliki persentase yang rendah 
dikarenakan pengaruh pemberian dari konsumsi pakan 
alternatif, namun pakan bijian tetap harus diberikan, 
karena memiliki peran yang sangat penting bagi 
pertumbuhan dan perkembangan burung kenari 
(Soenanto, 2002).  

Prijono (2005) menyatakan bahwa burung kenari 
mengkonsumsi pakan rata-rata satuperlima dari berat 
badannya setiap hari. Konsumsi bijian dan pakan 
alternatif memiliki peran serta fungsi yang berbeda-beda 
dalam memenuhi kebutuhan dari burung kenari, sehingga 
persentase dalam pemberian pakan alternatif dan bijian 
harus terpenuhi secara seimbang tidak terlalu banyak dan 
terlalu sedikit. 
 
4.3 Pengaruh Pemberian Pakan Alternatif dan Bijian 

Terhadap Bobot badan Burung Kenari  
Pengaruh penambahan pakan alternatif dan bijian 

memberikan pengaruh peningkatan terhadap bobot badan 
burung kenari, hal ini ditunjukkan rata-rata bobot badan 
awal burung kenari sebelum diberi perlakuan adalah 
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(19,75 ± 1,4) g, tetapi setelah diberi perlakuan pakan 
kombinasi antara pakan alternatif dan bijian bobot badan 
akhir mengalami peningkatan yaitu sebesar (21.5 ± 1,17) 
g.  

Hal tersebut menunjukkan, bahwa terjadi 
pertambahan bobot badan terhadap burung kenari selama 
perlakuan menggunakan pakan kombinasi antara pakan 
alternatif dan bijian yaitu sebesar (1,75 ± 0,86) g. 
Pengaruh pemberian pakan alternatif dan pakan bijian 
terhadap bobot badan burung kenari selama penelitian 
dapat disajikan pada Tabel 7. 
Tabel 7. Pengaruh Pemberian Pakan Alternatif dan 

Pakan Bijian Selama 4 Minggu Terhadap 
Bobot Badan Burung Kenari Umur 3 Bulan (g) 

Bobot badan Rataan bobot badan (g) 
Sebelum perlakuan 19,75 ± 1,4 
Setelah perlakuan 21,5 ± 1,17 

PBB 1,75 ± 0,86 
Sumber : Data primer (2014). 

Hasil perhitungan analisis statistik yang disajikan 
pada Lampiran 5 menunjukkan, bahwa pemberian pakan 
kombinasi antara pakan alternatif dan bijian dapat 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot badan 
burung kenari, dimana terjadi peningkatan bobot awal 
dengan bobot badan akhir. Pakan alternati jagung dan 
bijian sangat digemari oleh burung kenari karena 
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memiliki tekstur, rasa dan bau yang khas sehingga 
berpengaruh terhadap konsumsi burung kenari.  

Burung kenari dalam mengkonsumsi pakan selalu 
memperhatikan bentuk, tekstur dan rasa dari pakan yang 
akan dikonsumsi 

Kandungan dari suatu bahan pakan alternatif dan 
bijian memiliki kandungan nutrisi yang cukup kompleks 
seperti protein, asam amino, energi, serat, vitamin, air 
dan magnesium cukup tinggi, kandungan tersebut 
memiliki peran masing-masing yang akan digunakan 
untuk proses metabolisme didalam tubuh oleh burung 
kenari (Yuni, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase serta 
konsumsi dari pakan alternatif dan bijian yang diberikan 
berpengaruh nyata terhadap tingkat pertumbuhan bobot 
badan burung kenari.  
 
4.4 Pengaruh Pemberian Pakan Bijian Tanpa Pakan 

Alternatif Terhadap Bobot Badan Burung Kenari 

Pengaruh pemberian pakan bijian tanpa 
menggunakan pakan alternatif memberikan dampak 
penurunan terhadap bobot badan burung kenari, hal ini 
ditunjukkan rata-rata bobot badan awal burung kenari 
adalah (20,25 ± 0,95) g, namun setelah diberi perlakuan 
pakan bijian tanpa menggunakan pakan alternatif bobot 
badan akhir mengalami penurunan yaitu (18,75± 0,5) g.  
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Hal tersebut menunjukkan, bahwa terjadi 
penurunan bobot badan terhadap burung kenari selama 
perlakuan yaitu sebesar (1,5 ± 0,57) g. Pengaruh 
pemberian pakan bijian tanpa menggunakan pakan 
alternatif terhadap bobot badan selama penelitian dapat 
disajikan pada Tabel 8. 
Tabel 8. Pengaruh Pemberian Pakan Bijian Tanpa Pakan 

Alternatif Selama 4 Minggu Terhadap Bobot 
Badan Burung Kenari Umur 3 Bulan (g) 

Bobot badan Rataan bobot badan (g) 
Sebelum perlakuan 20,25 ± 0,95 
Setelah perlakuan 18,75 ± 0,5 

PBB 1,5 ± 0,57 
Sumber : Data primer (2014). 

Hasil analisa deskriptif yang disajikan pada 
Lampiran 5 menunjukkan bahwa pemberian pakan bijian 
tanpa kombinasi dari pakan alternatif memberikan 
pengaruh penurunan bobot badan pada burung kenari. 
Penurunan bobot badan diduga karena kurangnya nutrisi 
tambahan untuk burung kenari, karena pada hakikatnya 
burung kenari juga membutuhkan tambahan nutrisi, 
terutama kandungan yang terdapat didalam pakan 
alternatif (jagung, sawi putih dan wortel).  

Biji-bijian adalah makanan pokok burung kenari, 
biji-bijian tersebut umumnya mengandung protein, 
magnesium dan lemak yang cukup tinggi, kandungan 
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nutrisi tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh burung 
kenari (Soenanto, 2002).  

Burung kenari juga perlu diberikan pakan 
tambahan atau pakan alternatif seperti buah-buahan dan 
sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang biasa digunakan 
sebagai pakan burung kenari adalah, gambas, mentimun, 
selada, sawi putih dan jagung.  

Beberapa macam dedaunan atau sayuran tersebut 
jika diberikan secara bergantian dengan komposi yang 
benar, maka dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan 
serat yang akan membantu proses penyegaran dan 
metabolisme didalam tubuh burung kenari. Pakan yang 
berasal dari sayur-sayuran sebaiknya diberikan dengan 
porsi yang cukup, jika diberikan terlalu berlebihan akan 
menyebabkan diare pada burung kenari, hal ini 
disebabkan karena sayuran memiliki kandungan air yang 
cukup tinggi (Faisal, 2010).  

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, yaitu pemberian pakan kombinasi 
antara pakan alternatif dan bijian (diperlihatkan pada 
Lampiran 6) dapat meningkatkan bobot badan dari 
burung kenari serta, alasan tersebut dikarenakan pakan 
alternatif dapat memberikan tambahan nutrisi yang cukup 
tinggi bagi burung kenari selain kandungan nutrisi dari 
pakan bijian. Perlakuan pemberian pakan bijian saja 
tanpa menggunakan pakan alternatif (diperlihatkan pada 
Lampiran 5) mengakibatkan rata-rata bobot badan kenari 
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menjadi turun. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini 
tidak efisien dalam segi manajemen pemeliharaan, 
dikarenakan burung kenari tidak mendapatkan asupan 
nutrisi tambahan dari pakan alternatif yang dibutuhkan 
untuk berkembang biak.  

Soenanto (2002) menyatakan bahwa, burung kenari 
yang hanya diberi satu jenis pakan akan mengalami 
defisiensi nutrisi sehingga sulit berkembang biak, oleh 
karena itu sebaiknya diupayakan agar pakan mengandung 
karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. 
Pemberian pakan yang bergizi, air minum yang cukup, 
vitamin dan berbagai bentuk perawatan tubuh burung 
kenari merupakan beberapa tindakan penting dalam 
menjaga kesehatan burung kenari. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
 Disimpulkan bahwa tingkat palatabilitas pakan 
jagung mempunyai tingkat konsumsi yang paling tinggi 
yaitu dengan rataan konsumsi (7,7 ± 5,4) g/ekor/hari dan 
memiliki persentase sebesar (49,7) %, dibandingkan 
pakan sawi putih (4,08 ± 3,02) g/ekor/hari dengan 
memiliki persentase (31,3) % dan wortel (2,95 ± 1,01) 
g/ekor/hari dengan persentase (19) %. Hasil persentase 
dan rataan konsumsi pakan alternatif berpengaruh 
terhadap konsumsi bijian, dimana konsumsi pakan 
alternatif pada burung kenari yang tinggi dapat 
menyeimbangkan konsumsi dari pakan bijian pada 
burung kenari, sehingga konsumsi bijian dari burung 
kenari tidak terlalu tinggi. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa pemberian kombinasi antara pakan alternatif dan 
bijian dapat meningkatkan bobot badan burung kenari. 
Pemberian pakan bijian tanpa menggunakan pakan 
alternatif tidak mempengaruhi bobot badan pada burung 
kenari. 
 
5.2 Saran 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut pada aspek 
kecernaan, serapan nutrisi pakan didalam tubuh burung 
kenari dan hubungan antara bobot badan dengan kicauan 
burung kenari.    
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Lampiran 1. Gambar Alat Dan Bahan Dalam Pelaksanaan 
Penelitian 

 

 
Gambar 1. Penimbangan pemberian awal pakan wortel 

 

 
Gambar 2. Penimbangan sisa pakan wotel 
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Gambar 3. Penimbangan pakan awal jagung muda 

 

 
Gambar 4. Penimbangan sisa pakan jagung muda 

 

 
Gambar 5. Penimbangan awal pakan sawi putih 
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Gambar 6. Penimbangan pakan sisa sawi putih 

 

 
Gambar 7. Penimbangan pakan awal bijian mix 
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Gambar 8. Penimbangan pakan Sisa bijian mix 
 

 
Gambar 9. Model Sangkar Cage system 

 

 
Gambar 10. Penimbangan bobot badan burung kenari 
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Lampiran 2. Konsumsi Dan Persentase Masing-masing Pakan 
Alternatif Burung  Kenari 

 konsumsi pakan sayuran (g/ekor/hari)  
Sangkar jagung  Sawi Putih Wortel Total 

sayuran (g) 
1     
2     
3 256 133 82 471 
4 239 152 97 488 
5 249 198 93 540 
6 255 134 103 492 
7 313 167 102 582 
8 178 153 90 421 

Total 1490 937 567 2994 

Rataan 7,7 ± 5,4 4.8 ± 3,02 2,95 ± 
1,01 11,7 ± 7 

Persentase 
(%) 49,7 31,3 19  

 

1.Perhitungan rataan konsumsi pakan jagung muda  

     Total jagung muda  =   1490  = 248,3 g/2ekor/hari 
                  6                        6 

      248,3  : 16 = 7,7 g/ekor/hari. 
      2 ekor 
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2. Perhitungan rataan konsumsi pakan sawi putih  

     Total sawi putih  =   937  = 156,17 g/2ekor/hari 
                 6                    6 

      156,17  : 16 = 4,8 g/ekor/hari. 
      2 ekor 

3. Perhitungan rataan konsumsi pakan wortel  

     Total wortel  =   567  = 94,5 g/2ekor/hari 
              6                 6 

      94,5  : 16 = 2,95 g/ekor/hari 
      2 ekor 

 

4. Perhitungan rataan persentase pakan sayuran jagung muda 

    Konsumsi jagung muda     x 100% =            
    Total konsumsi sayuran                    
 
1490 x 100%  = 49,7% 
2994 
 
5. Perhitungan rataan persentase pakan sayuran sawi putih 

    Konsumsi sawi putih    x 100% = 
    Total konsumsi sayuran 
 
937  x 100%  = 31,3 %         
2994 
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6. Perhitungan rataan persentase pakan sayuran wortel 

Konsumsi sayuran wortel    x 100% = 
Total konsumsi sayuran 
 
567 x 100%  = 19 %         
2994 
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Lampiran 3. Konsumsi Dan Persentase Pakan Alternatif Dan 
Bijian Burung Kenari 

  
Konsumsi 
g/ekor/hari    

Sangkar Bijian jagung  sawi putih Wortel Total 
konsumsi 

1 154 
   

154 

2 149 
   

149 

3 97 256 133 82 568 

4 97 239 152 97 585 

5 106 249 198 93 646 

6 99 255 134 103 591 

7 96 313 167 102 678 

8 99 178 153 90 520 

Total 897 1490 937 567 3891 

Rataan 3,5 ± 1,5 7,7 ± 5,4 4,8 ± 3,02 2,9 ± 1,01 15,2 ± 
6,6 

persentase 
(%) 23,05 38,3 24,08 14,57 
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1.Perhitungan rataan konsumsi pakan jagung muda  

     Total jagung muda  =   1490  = 248,3 g/2ekor/hari 
                6                          6 

      248,3  : 16 = 7,7 g/ekor/hari. 
      2 ekor 

2. Perhitungan rataan konsumsi pakan sawi putih  

     Total sawi putih  =   937  = 156,17 g/2ekor/hari 
                 6                    6 

      156,17  : 16 = 4,8 g/ekor/hari. 
       2 ekor 

3. Perhitungan rataan konsumsi pakan wortel  

     Total wortel  =   567  = 94,5 g/2ekor/hari 
              6                  6 

      94,5  : 16 = 2,95 g/ekor/hari 
      2 ekor 

4. Perhitungan rataan konsumsi pakan bijian 

     Total bijian  =   897  = 112,125 g/2ekor/hari 
              8                8 

      112,125  : 16 = 3,5 g/ekor/hari 
        2 ekor 
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1. Perhitungan rataan persentase pakan jagung muda 

    Total konsumsi jagung muda    x  100%  =           
      Total konsumsi sayuran + bijian 
 
1490 x 100%  = 23,05 %         
3891 
 
2. Perhitungan rataan persentase sawi putih 

   Total konsumsi sawi putih    x  100%  =           
     Total konsumsi sayuran + bijian 
 
937 x 100%  = 24,08 %         
3891 
 
3. Perhitungan rataan persentase wortel 

   Total konsumsi wortel    x  100%  =           
     Total konsumsi sayuran + bijian 
 
567 x 100%  = 14,57 %         
3891 
 
4. Perhitungan rataan persentase pakan bijian 

   Total konsumsi bijian    x  100%  =           
     Total konsumsi sayuran + bijian 
 
897 x 100%  = 23,05 %         
3891 
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Lampiran 4. Pengaruh Pakan Bijian Tanpa Pakan Alternatif  
Terhadap Bobot Badan Burung Kenari Umur 3 
Bulan (g) 

                  

 

Jenis Burung 
Kenari Lokal berat awal berat akhir Peningkatan 

bobot badan d2 

Sangkar 
1 Kuning Polos 20 19 1 1 

 
Putih jambul 19 18 1 1 

Sangkar 
2 

Kuning Polos 21 19 2 4 

 
Starblue 21 19 2 4 

 
Total 81 75 6 10 

 
Rataan 20,25 18,75 1,5 2,5 

 
SD 0,95 0,5 0,57 1,7 

 
Kesimpulan : perlakuan pemberian pakan bijian tanpa sayuran 

memiliki pengaruh Penurunan bobot badan 
terhadap burung kenari, hal tersebut dibuktikan 
dengan nilai rataan bobot awal 20,25.                                         
sedangkan rataan bobot badan akhir menunjukkan 
nilai 18,75.  

.      
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Lampiran 5. Pengaruh Pakan Bijian dan Pakan Alternatif 
Terhadap Bobot Badan Burung Kenari Umur 3 
Bulan 

 
Jenis Burung 
Kenari Lokal berat awal berat akhir Peningkatan 

bobot badan d2 

Sangkar 
3 Kuning Polos 20 22 2 4 

 

Kuning 
Punggung 

Orange 
18 20 2 4 

Sangkar 
4 Kuning Polos 21 22 1 1 

 

Kuning 
Punggung 

Orange 
20 21 1 1 

Sangkar 
5 Putih Polos 17 19 2 4 

 
Putih 

Berdarah 21 23 2 4 

Sangkar 
6 Kuning Polos 21 23 2 4 

 
Kuning 
Sunkis 19 21 2 4 

Sangkar 
7 Kuning Polos 20 21 1 1 

 Romeo 18 22 4 16 
Sangkar 

8 Kuning Polos 21 22 1 1 

 Star Blue 21 22 1 1 

 Total 239 261 21 45 

 Rataan 19,75 21,75 1,75 3,75 

 Sd 1,4 1,17 0,86 1,5 

 t hitung    4,04 
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Perhitungan Manual :            

                   =   = 21 / 12 = 1,75               d = 21,   ∑d2 = 45 

 
                         (45)2   
  =     √ (21)2 –   12   =  √272,25 = 1,5 
                  12 – 1              11 

 

                   

   =  1,75 / 1,5 / √12 = 4,04         ttabel (0,05)= 2,20 .     

           
Kesimpulan : perlakuan pemberian pakan kombinasi antara 

sayuran dan bijian memiliki pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap bobot badan                                                                          
burung kenari hal tersebut dibuktikan dengan 
nilai absolut thitung = 4,04 > ttabel = 2,20, maka 

                       H0 ditolak, (P<0,05).      
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