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ABSTRAK 

Ahmad Atok Bagus Satriyo : PEMBERIAN PAKAN BERBEDA PADA ANAKAN 

BURUNG LOVEBIRD DENGAN METODE HF (HANDFEEDING) .Skripsi. Program Studi 

Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Handfeeding adalah pemberian pakan burung (piyik) dengan bantuan tangan manusia 

(bukan dari indukan burung).  Tujuan handfeeding  mengetahui  agar siklus produksi lebih cepat, 

dengan cepatnya anakan diangkat dari glodok, indukan akan lebih cepat lagi untuk bertelur lagi 

atau produksi. Materi penelitian adalah pakan campuran dan pakan jadi. Metode yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 7 ulangan.  Perlakuan yang 

diberikan adalah sebagai berikut : P0= Nutri CG, P1= Nutribird A21 P2=  Ransum campuran. 

Hasil penelitian menunjukan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P<0,05)  pada ransum 

pakan P0(Nutri CG), P1(Nutribird A21) dan P2( Ransum campuran).  Untuk konsumsi anakan 

burung lovebird dari minggu ke minggu mengalami peningkatan sehingga kebutuhan untuk 

tumbuh, berkembang dan menyusui terpenuhi. 

Berdasarkan penelitian selama melaksanakan percobaan maka dapat disimpulkan,  

sebagai berikut  Bobot badan yang tertinggi adalah  P1( Nutribird A21)  47,2 gram. Konsumsi 

ransum  yang tertinggi adalah P1 (Nutribird A21)  47,2 gram. Konversi ransum yang tertiggi 

adalah  P1(Nutribird A21)  6,2 gram. Angka kematian sebesar 40 %. 

 

Kata kunci : Pakan, Handfeeding,  Anakan burung lovebird, 
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1. LATAR BELAKANG 

Burung cinta atau burung lovebird 

burung  dari sembilan jenis species genus 

agapornis  ( dari bahasa Yunani “agape’’ 

yang bearti ‘’cinta’’ dan ‘’ornis’’ yang 

berarti ‘’burung’’).Mereka adalah burung 

yang berukuran kecil,antara 13 sampai 17 

cm dengan berat 40 hingga 60 gram,dan 

bersifat sosial  ( Brockman, Jurgen. 1990) . 

Delapan dari spesies iniberasal dari 

afrika,sementara spesies burung cinda yang 

berkepala abu-abu berasal dari Madagastar ( 

Forshaw,Joseph M.2006). Nama mereka 

diambil dari kelakuan yang umum diamati 

bahwa sepasang burung cinta akan duduk 

berdampingan,berdekatan dan saling 

menyayangi satu sama lain,sifat pasangan 

burung cinta adalah monogami dialam bebas 

( D’Angieri,Alessandro.1997 ).  

Burung ini merupakan salah satu jenis 

hewan yang dipelihara  untuk hobi dan 

kesenangan,bahkan akhir-akhir ini 

dikembangkan sebagai usaha komersial dan 

sampingan setelah bekerja karena 

mempunyai nilai jual yang tinggi. 

Kegemaran masyarakat terhadap burung 

banyak didasarkan pada suara,warna bulu 

burung,jenis burung dan juga bentuk paruh 

(Nugroho,2011). Salah satu burung yang 

digemari di indonesia adalah burung 

lovebird. 

Merupakan salah satu jenis burung 

ocehan yang sudah dikenal oleh masyarakat 

penggemar burung ditanah air. 

Kepopuleranya tidak hanya di Indonesia, 

tetapi hampir diberbagai negara di dunia. 

Lovebird sangat mudah dikenali karena 

warna bulunya yang sangat khas dan 

bermacam warna dan tampak selalu 

bersih.lovebird salah satu  dan termasuk 

golongan paruh bengkok. Ciri lain untuk 

mengenali burung lovebird adalah 

kicauannya yang khas yaitu bersuara ngekek 

( Soenanto,2002). Pakan burung lovebird 

adalah biji-bijian seperti millet, kenari seed, 

jawawut dll. Makanan tambahanya sayur-

sayuran dan buah-buahan. 

Nutrisi pakan yang diberi kepada 

lovebird mengandung karbohidrat ,protein 

dan lemak ,air,vitamin dan mineral agar 
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burung lovebird biar tumbuh secara 

normal.karbonhidrat,protein dan lemak yang 

sebagai besar biji-bijian diperlukan tenaga 

dan pertumbuhan.air diperlukan sebagai 

keseimbangan suhu badan,sedangkan 

vitamin dan mineral diperlukan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuhagar burung 

lovebird tidak mudah terserang penyakit 

(Soemadi,2003). 

Pembesaran anakan burung lovebird bisa 

dilakukan dengan beberapa cara, 

Misalnya,membiarkan mereka diasuh oleh 

indukan hingga mereka bisa mandiri, atau 

diambil beberapa hari setelah menetas untuk 

diloloh mengunakan metode handfeeding 

(Soetaji,2009) 

Metode  ini cukup populer,karena selain 

burung cepat jinak,lovebird yang diloloh 

sejak kecil juga lebih pintar dan lebih cepat 

menguasai berbagai kata yang diajarkan. 

Meloloh anakan burung lovebird melalui 

indukannya memiliki keuntungan dan 

kerugian.keuntungannya,induk secara naluri 

sudah tahu apa yang dibutuhkan 

anaknya.yang penting,penangkar 

menyediakan pakan yang cukup untuk induk 

tersebut. 

Kerugiannya masa meloloh berlangsung 

sampai anakan lovebird bisa makan sendiri. 

Artinya diperlukan waktu bagi induk untuk 

mengasuh anakannya selama 8 minggu. 

Sehingga menghambat program reproduksi 

selanjutnya. Induk tidak bisa dipacu untuk 

menghasilkan anakan-anakan lagi yang 

merupakan stok utama bagi para penangkar 

lovebird. Bayangkan,untuk proses 

perkawinan hinga pengeraman  diperlukan 

waktu sekitar satu bulan. 

Penangkaran mengambilan anakan 

melalui proses meloloh anakan.indukan 

hanya diberi kesempatan meloloh  selama 1 

atau 2 minggu saja,  sehingga 2 atau 3 

minggu berikutnya diperkiraakan indukan 

sudah bertelur lagi ( Om kicau,2000). 

Berdasarkan latar belakang dan masalah 

maka saya ingin melaukan penelitian dengan 

judul “ Pemberian Pakan Berbeda Pada 

Anakan Burung Lovebird Dengan Sistem 

HF ( HANDFEEDING ) 
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A. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas 

adalah: 

1. Bagaimana pemberian pakan berbeda 

pada anakan burung lovebird dengan 

metode handfeeding ? 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

C. Mengetahui pemberian pakan berbeda 

pada anakan burung lovebird dengan 

metode handfeeding ?. 

 

D. HIPOTESIS 

Mengetahui pemberian pakan berbeda 

pada anakan burung lovebird dengan metode 

handfeeding ?. 

 

II. MATERI DAN METODE  

 

A. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Penelitian ini akan dilaksanakan di 

rumah AHMAD ATOK BAGUS SATRIYO 

Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, 

Nganjuk.   

B.  Materi Ternak 

 Anakan burung lovebird  umur 1 

minggu 

 21 ekor anakan  dilakukan 3 

perlakuan pakan yang berbeda 

terhadap 7 ekor anakan burung 

lovebird. 

1) Bahan   

a. Pakan P0 ( Nutri CG) 

b. Pakan P1 ( Nutribird 

A21) 

c. Pakan P2 ( Ransum 

campuran ) yaitu voer 

ayam 511 : 1kg dan 

pakan burung chirpy 500 

gram ( perbandingan 

pakan tersebut 1:2) 

2) Alat 

a. Mesin blender pakan  kasar 

b. Sendok 

c. Spet atau alat lain seperti botol yang 

ujungnya dilubangi buat 

memudahkan saat Hf. 

d. Mangkuk kecil berfungsi untuk 

meracik makanan lovebird 

e. 7  kandang buat anakan burung 

lovebird 
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f. Serabut kayu berfungsi untuk alas 

dan penghangat 

g. Lampu berfungsi untuk 

penghangatkan anakan burung 

lovebird 

 

C.  Metode 

Experimen  menggunakan rancangan 

acak kelompok ( RAK ) dengan 3 perlakuan 

dan 7 ulangan.  

D. Parameter 

1. Konsumsi pakan  

Data konsumsi pakan ransum 

diperoleh dengan cara melakukan 

penimbangan ransum yang diberikan 

selama 1 hari,kemudian dikurangi 

dengan ransum selama 1 hari. 

 

2. Pertambahan bobot badan  

Data pertambahan bobot badan 

diperoleh dengan cara penimbangan 

setiap minggu yang merupakan selisih 

antara penimbangan bobot badan akhir 

dengan penimbangan bobot badan awal 

per satuan waktu ( gram/minggu), 

(Hanifasti dkk,2004) dalam penelitian 

ini penimbangan dilakunan selama 6 

minggu. 

3. Konversi pakan 

Konversi pakan adalah pakan yang 

diberikan dikurangi pakan yang 

dikonsumsi. Data konsumsi ransum 

dihitung setiap hari dengan cara 

membandingkan jumlah ransum (gram) 

yang dikonsumsi dengan pertambahan 

bobot badan (gram) setiap hari, 

(Rasyaf,2004). 

4. Angka kematian 

 

Kematian atau ajal adalah akhir dari 

kehidupan,ketiadaan nyawa dalam  

organisme biologis.semua makluk hidup 

pada akhirnya akan mati secara 

permanen,baik karena penyebab alami 

seperti penyakit atau karena penyebab 

tidak alami seperti kecelakan 

(Scheiffer,1997). 

 

E. Pelaksaan penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan 3 

pakan yang berbeda. Yang diberikan pada 

anakan burung lovebird sebanyak 3 ekor 

setiap perlakuan pakan.pakan diberikan 
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sehari 3 kali yaitu pagi, siang dan sore dan 

masing anakan burung lovebird tersebut  

 

F. Rancangan percobaan dan analisis 

stastistic 

 

 Penelitian ini menggunakan rancangan 

acak kelompok ( RAK ) dengan 3 perlakuan 

dan 3 ulangan. 

 

Model Matematis  RAK  :  

 Yij = µ + Ki +  Pj + єij          

 i = 1, 2, 3,…………,k dan   

  j = 1, 2, 3,…………,p 

Disini : 

Yij : Pengamatan Kelompok  ke-i dan 

Perlakuan  ke-j        

 µ  : Rataan Umum 

Ki  : Pengaruh Kelompok ke-i    

       Pj  : Pengaruh Perlakuan ke-j  dan   

Єij : Galat Kelompok ke-i dan Perlakuan  

ke-j  Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan sidik ragam. Jika ( P> 0,05) 

maka dilakukan uji BNT (Suhaemi, 2001). 

 

 

 

 

 

 

III.  HASIL PEMBAHASAN DAN  

KESIMPULAN 

 

A.  Hasil Uji Proksimat penelitian 

Pemberian Pakan Berbeda Pada  

Anakan Burung Lovebird Dengan 

tabel dibawah ini : 

 

 

Tanggal 

terima 

sampel 

No Kode bahan Kandungan Zat Makanaan 

Bahan 

kering 

(%) 

Abu

* 

(%) 

Protein 

kasar* 

(%) 

Serat 

kasar 

(%) 

Lemak 

Kasar 

(%) 

18-8-

2016 

1. Nutri CG 90,60 13,1 20,8 13,1 7,3 

 2 NutribirdA2

1 

90,85 9,38 21 8,20 6,4 

 3. Pakan 

Burung 

Campuran 

90,75 8,98 20,55 5,36 8,10 

*). Berdasarkan 100% bahan kering 

 

B. Konsumsi Ransum 

Konsumsi ransum merupakan jumlah 

ransum yang diberikan  dikurangi dengan 

ransum yang tersisa. Pada penelitian 

konsumsi ransum menggunakan metode 

Handfeeding Dapat dilihat pada grafik 

berikut ini : 
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Grafik 1.3  Konsumsi pakan  anakan burung 

lovebird 

0

10

20

30
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50
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Keterangan : P0 : Nutri CG, P1 :Nutribird 

A21, P2 : Ransum campuran 

Pada grafik 1.3 dalam rataan 

konsumsi anakan burung lovebird pada 

Minggu 1 Pakan P1 ( Nutribird A21) paling 

tertinggi 18,9 gram dan pakan terendah  P2 ( 

pakan campuran ) dengan 17,6 gram . 

Anakan burung lovebird pakan  perlakuan 

P0 dan P1 sudah menyukai yang  diberikan. 

Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor 

ternak diantaranya dipenggaruhi oleh 

palabilitas,kecernaan dan komposisi zat 

makanan dalam pakan (Hammond, 1994). 

Pada minggu ke-2 ransum P0 (Nutri 

CG)  memperoleh presen tertinggi pada nilai 

20,59 gram sedangkan P1 pada nilai 20,46 

gram dan P2 pada nilai 19,97 gram. Pada 

minggu kedua ini kondisi anakan lovebird 

sudah dalam kondisi aktif makan-

makananan yang diberikan dimana Nutri CG 

mencukupi zat-zat yang diperlukan 

kebutuhhan hidupnya. Meningkatnya 

ransum yang dikonsumsi akan memberikan 

kesempatan pada tubuh untuk merentasi zat-

zat makanan yang lebih banyak, kebutuhan 

protein zat-zat makanan yang lebih banyak, 

sehingga kebutuhan protein terpenuhi  

(Abun,2005). 

Pada minggu ke-3 ransum P1 

(Nutribird A21) memperoleh presen 

tertinggi pada nilai 24,97 gram sedangkan 

P0 23,97 gram dan P2 23,97 gram. Pada 

minggu ke3 ini anakan burung lovebird 

sudah beradaptasi pada ransum-ransum 

P0,P1, dan P2. Pada tahap ini anakan burung 

lovebird mulai tumbuh bulu-bulu. Pada 

minggu ke-3 ini perlakuan masih sama 

kemungkinan minggu ke 2 .anakan burung 

lovebird sudah beradaptasi dengan 

lingkungan. Sesuai Om kicau,2004 

menyatakan hewan ternak burung  

dipengaruhi oleh lingkungan seperti 

KONSUMSI RANSUM 

MINGGU 
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cuaca,lingkungan,keturunan dan jenis 

kelamin. 

Pada minggu ke-4 ini P1 mengalami 

persen tertinggi yaitu 34,58 gram sedangkan 

P0 dan P1 mengalami persen hampir sama 

yaitu P0 32,04 gram dan P2 32,28 gram 

.sehingga di minggu ini anakan burung 

lovebird mengalami pembentukan postur 

tubuh dan sudah adanya bulu. Menurut 

Anggordi ( 1980 ) konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh besar bangsa,suhu 

sekitar,fase produksi, perkandangan,derajat 

kepadatan,tingkat penyakit dalam 

kelompok,kandungan energi pada pakan.  

Pada minggu ke-5 ini tetap sama 

seperti minggu ke-4 yang mengalami 

persentasi tertinggi adalah P1 diikuti P0 dan 

P2 dimana anakan burung sudah mulai 

.kemungkinan anakan burung lovebird 

diperlakuan ransum P1 sudah menyukai 

pakan yang diberikan,dan anakan burung 

lovebird ini sudah beradaptasi dengan 

pakanya, aromanya,testur,rasa 

mempengaruhi palabilitas pakan. sesuai 

dengan pendapat ( Sudiyono dan Purwatri, 

2007 ). mulai tumbuh bulu dan burung 

tersebut sudah mulai mangkring. 

Pada minggu ke -6 ransum P1 tetep 

mengalami persentase paling tertinggi dan 

P0  dan P2 mengalami kesamaan.Minggu ini 

anakan Burung lovebird sudah mulai 

terbentuk bulu dan tubuh 100 %. mulai 

belajar terbang  dan mulai belajar pakan 

utama burung lovebird  yaitu biji milet dan 

sayur-sayuran sebagai pakan tambahan. 

Menurut Andreass, (2002) menerangkan 

bahwa pakan utama pada burung lovebird 

adalah biji milet dan sayur-sayuran sebagai 

pakan tambahan. selama penelitian 6 

minggu diperoleh analisis ragam : 

Tabel 1.1 rataan konsumsi pada 

anakan lovebird  

P0 P1 P2 

29,6
b 

29,9
a 

29,1
c 

keterangan : Nilai dengan superskrip 

berbeda pada baris yang sama menunjukan 

berbeda nyata ( P<0,05). 

Kelompok sangat berbeda nyata (P< 

0,05) dengan uji lanjut BNT dimana P0 

berbeda dengan P1 dan P2 yang tertinggi P2 
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yaitu pakan Nutribird A21 disebabkan bahan 

pakan yang diberikan berbeda dan umur 

indukan berbeda, sesuai pendapat Parakkasi 

(1999) faktor pakan yang diberikan 

berkaitan dengan nilai nutrisi yang terkait 

pada pakan tersebut dan faktor dari  umur 

indukan tersebut , dimana Perlakuan P0 

berbeda dengan P1 demikian juga P2 

(Lampiran ).     

Sedangkan analisis sidik ragam di 

perlakuan tidak berbeda nyata  ( P> 0,05 ) 

disebabkan jumlah pemberian pakan sama  

dan umur anakan sama sesuai dengan 

pendapat Cambell dan Lasly (1985) bahwa 

konsumsii ransum dipengaruhi oleh 

kemampuan ternak dalam mencerna bahan 

pakan, kecukupan zat pakan untuk 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

fungsi tubuh lain serta jenis pakan yang 

dikonsumsi. 

disebabkan bahan pakan yang 

diberikan berbeda dan umur indukan 

berbeda Wahyu, 1992), dimana Perlakuan 

P0 berbeda dengan P1 demikian juga P2 ( 

Lampiran ).     

 

C. Pertambahan Bobot  Badan 

Pertambahan bobot badan dihitung 

berdasarkan berat akhir minggu dikurangi 

berat awal minggu yang dihitung setiap 

minggunya. Pada penelitian pertambahan 

bobot badan menggunkan metode 

Handfeeding, dapat dilihat pada grafik 

berikut; 

Grafik 1.4 Bobot badan anakan 

burung lovebird 

 

 

Keterangan : P0: Nutri CG, P1 : Nutribird 

A21, P2 : Ransum campuran 

 Berdasarkan grafik 1.4 terlihat 

bahwa minggu 1 bobot badan tertinggi P2 

(ransum campuran)20,3 gram yang terendah 

bobot badan P1(Nutri CG) 18,2 gram. 

Perbedaan bobot badan yang terjadi pada 

setiap anakan burung lovebird terjadi karena 

BOBOT 

BADAN 
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tingkat konsumsi ransum yang rendah.pada 

saat pertama ambil dari glodok atau sarang 

memerlukan nutrisi yang cukup. Dapat 

dijelaskan bahwa napsu makanannya 

menjadi berkurang disebabkan anakan 

burung lovebird adanya kompetisi antar 

saudaranya pada saat diloloh oleh induknya. 

Hal ini sesuai dengam pendapat Samuel, 

(1984) yang menyatakan terjadi kompetisi 

antara saudara-saudaranya pada satu sarang . 

 Pada minggu ke 2 bobot badan yang 

tertinggi P0 (Nutri CG) 20,5 gram yang 

terendah bobot badan P0 (ransum campuran) 

20,4 gram. Perbedaan bobot badan yang 

terjadi setiap jenis anakan burung lovebird 

terjadi karena tingkat konsumsi ransum yang 

rendah pada masa handfeeding memerlukan 

zat gizi yang cukup untuk meningkatkan 

pertumbuhan badan dan bulu. Menurut 

Wahyu (1992) bahwa tingkat konsumsi 

ransum berpengaruh terhadap bobot badan 

mingguan,tingkat konsumsi ransum yang 

rendah akan mengakibatkan zat-zat nutrisi 

makanan yang berkonsumsi juga rendah 

sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang 

tidak optimal yang menyebabkan penurunan 

bobot badan. 

 Pada minggu ke 3,4,5 dan 6 bobot 

badan semua sama yaitu bobot badan 

tertinggi P1(Nutribird A21) dan P0(Nutri 

CG) dan P3(ransum campuran) bobot 

badannya sama.hasil akhir dari penelitian 

bobot badan minggu 6, P1(Nutribird A21) 

47 gram dan P0(Nutri CG) dan P3(ransum 

campuran) 45 gram, kedua ransum ini bobot 

badan terakhir hampir sama. Dan hal ini 

mungkin saja bisa disebabkan oleh 

lingkungan yang terlalu panas dan daya 

tahan adaptasi anakan burung lovebird yang 

berbeda-beda, menurut Anggorodi (1990) 

iklim dan suhu lingkungan dapat 

mempengaruhi tingkat napsu makan dan 

jumlah pakan yang dikonsumsi ternak, suhu 

dan kelembaban yang tinggi akan 

mengakibakan rendahnya konsumsi pakan 

dan rendahnya bobot badan. 

 Hasil penelitian kelompok dan 

perlakuan tidak berbeda nyata (P<0,05), 

disebabkan jumlah pakan yang diberikan 

sama dan jenis anakan burung sama, 
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Menurut Campbell (1985) bahwa bobot 

badan dipengaruhi oleh kualitas pakan, 

kemampuan ternak untuk mengubah pakan 

menjadi daging. Keseimbangan pakan, 

ukuran tubuh, temperatur lingkungan, berat 

hidup, bentuk fisik pakan dan jenis kelamin. 

D. Konversi pakan 

 Ransum dihitung dengan 

membandingkan jumlah ransum yang 

dikonsumsi dengan pertambahan bobot  

badan yang didapat setiap minggunya Pada 

penelitian konversi pakan menggunakan 

sistem Handfeeding. 

Dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

Grafik 1.5 konverensi ransum anakan urung 

lovebird 

0
1
2
3
4
5
6
7

P0

P1

P2

KONVERSI RANSUM

M

 

Keterangan : P0: Nutri CG, P1 : Nutribird 

A21, P2 : Ransum campuran 

 

 Berdasarkan grafik 1.5 terlihat 

bahwa konversi pakan minggu 1 dan 

minggu ke 2  sama konversi pakan  yang 

tinggi P1 (Nutribird A21) dan P2 (ransum 

campuran) 2,95gram dan konversi terendah 

P0 (Nutribird A21) 2,8 gram pada minggu 

1.sedangkan pakan tertinggi P1 (Nutribird 

A21)  dan P2 (ransum campuran) 3,6 gram, 

dan konversi yang terendah P0(Nutri 

CG).berbedanya tingkat konsumsi antar 

anakan burung lovebird dimungkinkan 

karena cuaca. Menurut Fernandez (1995) 

mengatakan bahwa suhu lingkungan yang 

tinggi menurunkan konsumsi pakan sebesar 

50% anakan burung lovebird. 

 Pada minggu ke 3,4,5 dan 6 konversi 

ransum tertinggi P1 dan P0,P2 konversi 

ransumnya dibawah P1 terus. Sehingga P1 

menduduki konversi tertinggi dengan 

konversi sebesar 6,25. Peningkatan 

konsumsi yang besar setiap anakan burung 

lovebird dipengaruhi oleh nutrisi dan bahan 

ransum yang mudah dicerna oleh anakan 

burung tersebut. Menurut kemal (1995) 

pemberian protein yang berlebihan tidaklah 
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ekonomis sebab protein yang berlebihan 

tidak dapatt disimpan dalam tubuh tetapi 

akan dipecaj dan nitrogenya dikeluarkan 

lewat ginjal 

 Tabel 1.1 konversi pakan pada 

anakan burung lovebird  

P0 P1 P2 

4,35
c 

4,6
a 

4,45
b 

 Keterangan  : Nilai dengan superskrip 

berbeda pada baris yang sama menunjukan 

berbeda nyata ( P< 0,05). 

 

Kelompok sangat berbeda nyata P< 

0,05 dengan uji lanjut BNT P0 berbeda 

dengan P1 dan P2. Sedangkan analisis sidik 

ragam di perlakuan tidak berbeda nyata ( P 

> 0,05 ) (Suhaemi, 2001) dikarenakan jenis 

anakan yang digunakan sama dan indukan 

yang berbeda.  

sedangkan analisis ragam perlakuan 

tidak berbeda nyata (P<0,05) disebabkan 

jumlah pemberian pakan sama dan umur 

anakan sama kemungkinan pertumbuhan 

mengarah ke pertumbuhan bulu sehingga 

badan berkurang, hal ini sesuai dengan 

pendapat Cambell dan Lasly (1985) bahwa 

konversi ransum dipengaruhi oleh 

kemampuan ternak dalam mencerna bahan 

pakan, kecukupan zat pakan untuk 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

fungsi tubuh lain serta jenis pakan yang 

dikonsumsi. 

E. Angka kematian 

  

  Hasil penelitian ini angka kematian 

40% karena pengantian musim yaitu musim 

kemarau ke musim hujan dan anakan burung 

lovebird mengalami kecelakaan seperti 

kecepit kandang. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Scheiffer,1997 angka kematian 

disebabkan oleh penyebab alami seperti 

penyakit, pengantian musim dan penyebab 

tidak alami seperti kecelakaan. 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan Hasil Penelitian dengan 

Metode Handfeeding dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 Bobot badan yang tertinggi adalah  

P1( Nutribird A21)  47,2 gram 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ahmad Atok Bagus Satriyo| 12.1.04.01.0019 
Fak  Peternakan – Prodi Peternakan 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 17|| 

 

 Konsumsi ransum  yang tertinggi 

adalah P1(Nutribird A21)  47,2 gram 

 Konversi ransum yang tertiggi 

adalah  P1(Nutribird A21)  6,2 gram 

 Angka kematian sebesar 40 %. 

 

B. SARAN 

1.  Anakan  burung lovebird bubur 

lolohan  memakai air hangat supaya 

bubur lolohan bisa  berkembang 

dengan cepat dan anakan burung 

terasa hangat seperti lolohan dari 

tembolok induknya. 

2.  Para peternak menguasai cara 

hendfeeding yang benar terlebih dahulu. 
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