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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul : 

KORELASI UKURAN, BERAT, DAN INDEKS TELUR DENGAN 

PERFORMA PENETASAN IGUANA HIJAU ( Iguana iguana  ) 

tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 

atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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RINGKASAN 

Ahmad Ilmul Muhashona. Penelitian ini berjudul “Korelasi Ukuran, 

Berat, dan Indeks Telur dengan Performa Penetasan  Iguana Hijau ( Iguana 

iguana )”. Penelitian  ini di bawah  bimbingan Ratna Damayanti drh., M.Kes selaku 

pembimbing utama, dan  Dr. Jola Rahmahani  drh.,M.Kes. selaku pembimbing 

serta. 

 Kecenderungan minat dan peluang ceruk pasar hewan peliharaan semakin 

besar. Kecenderungan minat hewan peliharaan eksotik juga semakin mapan dengan 

banyak dikembangkan jenis-jenisnya, maraknya jual-beli, dan komunitas penghobi 

yang sering melakukan kompetisi, namun landasan ilmu pengetahuan mengenai 

hewan eksotik secara ilmiah masih minim.    Ilmu pengetahuan mengenai budidaya 

diperlukan sehingga hewan tangkapan alam yang diambil dan dipelihara bisa tetap 

lestari.  

Pokok penting dalam pemeliharaan hewan meliputi beberapa aspek supaya 

dapat dicapai kuantitas dan kualitas yang baik. Budidaya merupakan aspek krusial 

yang perlu diketahui dan dipelajari yang mencakup pemilihan bibit yang 

berkualitas, sehingga akan menghasilkan keturunan yang unggul. Keturunan yang 

unggul berakibat baik terhadap kelestarian hewan. 

Pemilihan bibit dimulai dari pemilihan telur saat penetasan. Seleksi telur 

berdasarkan berat dan ukuran telur dilakukan untuk mengetahui korelasinya dengan 

performa penetasan, sehingga dapat diketahui pemilihan telur yang baik untuk 

menghasilkan bibit yang berkualitas. Iguana hijau dipilih karena merupakan reptil 
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yang jamak dipelihara di Indonesia, dan dapat mewakili jenis reptil lain untuk dapat 

dikembangkan ilmu pengetahuan terkait hal ini nantinya.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 hingga januari 2020 

di kandang penangkaran Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

Surabaya. Sampel yang diambil sebanyak 27 butir telur yang diukur ukuran 

telurnya mencakup panjang dan lebar telur, berat telur, dan indeks telur saat pertama 

telur keluar pada umur 0 hari dan umur 90 hari inkubasi kemudian diukur kembali 

panjang SVL,STL, dan berat tetas iguana hijau saat telur menetas menjadi iguana 

hijau 0-24 jam pertama atau umur 0 hari anakan iguana hijau. Ukuran telur yang 

didapat dikorelasikan dengan performa penetasan yang meliputi panjang dan lebar 

telur dengan SVL dan STL, serta berat telur dan indeks telur terhadap berat tetas 

iguana hijau dengan analisis regresi menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif pada panjang dan 

lebar telur umur 0 hari terhadap SVL dengan koefisien signifikansi 0,000 (p<0,05), 

nilai F 13,186 (> F tabel 3,35) kemudian dengan koefisien korelasi 0,724 dan 

koefisien determinasi 0,524 serta persamaan Y = 5.326 - 0,050x + 0,670x2 ; korelasi 

positif panjang dan lebar telur umur 0 hari terhadap STL dengan koefisien 

signfikansi 0,000 (p<0,05), nilai F 11,202 (> F tabel 3,35) kemudian dengan 

koefisien  korelasi 0,693 dan koefisien determinasi 0,483 serta persamaan Y = 

16,459 – 0,174x + 3,233x2; tidak ada korelasi antara panjang dan lebar telur 90 hari 

terhadap SVL berdasarkan koefisien signifikan 0,63 (p<0,05), dan nilai F 3,114 (< 

F tabel 3,35); korelasi positif panjang dan lebar telur umur 90 hari terhadap STL 

dengan koefisien signifikansi 0,008 (p<0,05), nilai F 5,939 (> F tabel 3,35) 
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kemudian dengan koefisien korelasi 0,575 dan koefisien determinasi 0,331 serta 

persamaan Y = 9,503 + 2,879x + 1,119x2; korelasi positif berat telur umur 0 hari 

terhadap berat tetas iguana hijau memiliki koefisien signifikansi 0,000 (p<0,05), 

nilai F 25,847 (> F tabel 4,21), kemudian koefisien  korelasi 0,713 dan koefisien 

determinasi  0,508 serta persamaan Y = 8,419 + 0,193x; korelasi positif berat telur 

umur 90 hari dengan berat tetas iguana hijau memiliki koefisien signifikansi 0,000 

(p<0,05), nilai F 22,787 (>F tabel 4,21), kemudian koefisien korelasi 0,691 dan 

koefisien determinasi 0,477 serta persamaan Y = 7,225 + 0,244x; tidak terdapat 

korelasi pada indeks telur umur 0 hari dengan berat tetas iguana hijau  dengan 

koefisien signifikansi 0,335 (p<0,05) dan nilai F 0,966 (< F tabel 4,21) serta;  tidak 

ada korelasi antara indeks telur umur 90 hari dengan berat tetas iguana hijau dengan 

koefisien signifikansi 0,989 (p<0,05) dan nilai F 0,000 (< F tabel 4,21). 

Korelasi positif telur dengan performa penetasan didapatkan pada berat telur 

dengan berat tetas anakan serta panjang dan lebar telur dengan SVL dan STL 

anakan iguana hijau, dan indeks telur tidak memiliki korelasi dengan berat tetas. 

Ukuran telur dalam hal ini panjang dan lebar pada umur 0 hari dan berat telur dapat 

dijadikan rujukan untuk memperoleh anakan iguana hijau yang unggul. 

Berdasarkan korelasi yang ada didapatkan hasil, untuk mencapai ukuran berat tetas 

anakan 15-16,8 gr diperlukan berat telur antara 31,1-32,25 gr, untuk mencapai 

ukuran SVL 7,3-7,5 cm diperlukan panjang telur 4,58-4,73 cm dan lebar telur 3,27-

3,35 cm, dan untuk mencapai ukuran STL 26,5-27,5 cm diperlukan panjang telur 

4,58-4,73 cm dan lebar telur 3,27-3,35 cm. 

 


