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ABSTRACT 
 

 
 
THE EFFECT OF EGG WEIGHT AND LENGTH OF EGG STORAGE ON 
EGG SPESIFIC GRAVITY, DEAD EMBRYO AND HATCHABILITY OF 

MOJOSARI DUCK 
 

The experiment was conducted at Livestock Farm Women Groups Ducks 
Lestari Sejahtera Ibu chairman Suhartatik in Modopuro subdistrict, Mojosari 
district of Mojokerto Regency, which was done on the moon April 10 to May 15, 
2010. 

The aim of research to determine the effect of egg weight and egg shelf 
life of specific gravity, the death of embryos and hatchability on Mojosari. 
Expected benefits of research can be used as information in the hatchery and 
material considerations in determining egg weight and egg shelf life suitable to 
produce high eggshell quality, low embryo mortality and hatchability of eggs 
Mojosari duck. 

The materials used in the study were as many as 540 Mojosari duck eggs 
fertile. The method uses experimental methods that are designed with randomized 
block design (RBD) factorial, with two treatment factors. The first factor is of egg 
weight with the weight category of small, medium and large. The second factor is 
the shelf life of eggs shelf life of four days, six days and eight days. Two factors 
were combined, and obtained nine combined treatment with three repetitions of 
each treatment. The results showed a difference if the real effect or a very real 
then continued with Jujur.Variabel Significant Difference test were observed and 
specific gravity of eggs, embryo mortality and hatchability. 

The results showed that egg weight did not provide tangible difference in 
the effect (P> 0.05) on egg density, but gives a significant in the effect (P <0.05) 
of dead embryos and hatchability. While the shelf life of eggs gave a high 
significantly (P <0.01) against gravity and the effect was significantly (P <0.05) of 
dead embryos and hatchability of duck eggs Mojosari. 

The conclusion of this study was small egg weight has the highest density 
value and medium-sized egg weight (60.38 to 65.16 g) had the lowest mortality 
and good embryos to be incubated while eggs with shelf life of more than 4 days 
it will lower the value egg specific gravity, increased embryo mortality and lower 
egg hatchability.  

Mojosari hatcheries should be selected from egg weights between (60.38 
to 65.16 g) and egg storage time not more than four days in order to obtain good 
quality eggs and embryos have a low mortality and high hatchability . 

 
 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN 
 
 
 

PENGARUH BOBOT TELUR DAN UMUR SIMPAN TELUR TERHADAP 
BERAT JENIS TELUR, DEAD EMBRIO DAN DAYA TETAS  

PADA ITIK MOJOSARI 
 
 

Penelitian dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani Ternak Itik Lestari 
Sejahtera ketua Ibu Suhartatik di Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten 
Mojokerto, yang dilaksanakan mulai bulan 10 April – 15 Mei 2010. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh bobot telur dan umur 
simpan telur terhadap berat jenis, kematian embrio dan daya tetas pada itik 
Mojosari. Manfaat penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 
dalam penetasan dan bahan pertimbangan dalam menentukan bobot telur dan 
umur simpan telur yang sesuai agar menghasilkan kualitas kerabang tinggi, 
kematian embrio rendah dan daya tetas yang tinggi pada telur itik Mojosari. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah telur itik Mojosari 
sebanyak 540 butir telur fertil. Metode menggunakan metode percobaan yang 
dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial, dengan 2 
faktor perlakuan. Faktor pertama yaitu bobot telur dengan kategori bobot kecil, 
sedang dan besar. Faktor yang kedua yaitu umur simpan telur dengan umur 
simpan 4 hari, 6 hari dan 8 hari. Dua faktor tersebut digabungkan dan diperoleh 9 
kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan setiap perlakuan. Hasil jika 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang nyata atau sangat nyata maka dilanjutkan 
dengan Uji Beda Nyata Jujur.Variabel yang diamati adalah berat jenis telur, 
kematian embrio dan daya tetas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot telur tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap berat jenis telur, tetapi 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap dead embrio dan 
daya tetas. Sedangkan umur simpan telur memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap berat jenis dan pengaruh yang nyata (P<0,05) 
terhadap dead embrio dan daya tetas telur itik Mojosari.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bobot telur berukuran sedang 
(60,38-65,16 g) memiliki kematian embrio terendah yaitu 18,3%, daya tetas yang 
tertinggi yaitu 81,7% dan bobot telur tidak terkait dengan nilai berat jenis telur, 
sedangkan umur simpan lebih dari 4 hari maka akan menurunkan nilai berat jenis 
telur, menaikkan kematian embrio dan menurunkan daya tetas telur. 

Penetasan telur itik Mojosari sebaiknya dipilih dari telur yang memiliki 
bobot telur antara (60,38 – 65,16 g) dan lama penyimpanan telur tidak lebih dari 4 
hari agar dapat diperoleh telur dengan kualitas baik dan memiliki kematian embrio 
yang rendah dan daya tetas yang tinggi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tolak ukur keberhasilan manajemen usaha penetasan adalah tingginya 

fertilitas, daya tetas dan kualitas anak itik yang dihasilkan. Daya tetas yang tinggi 

salah satunya ditentukan oleh kualitas telur yang ditetaskan. Ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan telur yang akan ditetaskan antara lain 

bobot telur, bentuk telur, kondisi kulit telur, ruang udara dalam telur dan umur 

simpan telur tetas yang terkait dengan kualitas telur salah satunya dapat diukur 

dengan mengetahui berat jenis telur. Bobot telur akan mengalami penurunan 

seiring dengan semakin lamanya waktu penyimpanan telur. Lamanya 

penyimpanan telur tetas akan meningkatkan resiko kegagalan dalam penetasan. 

Telur tetas yang telah lama disimpan membutuhkan tingkat kelembaban yang 

tinggi untuk mengimbangi dehidrasi yang mungkin telah terjadi. Bila dehidrasi 

dibiarkan berlangsung atau terjadinya banyak penguapan cairan di dalam telur 

maka menyebabkan kantung udara telur semakin membesar dan berakibat pada 

meningkatnya kematian embrio dan menurunnya daya tetas telur oleh sebab itu 

sebaiknya telur disimpan kurang dari 7 hari. Penurunan kualitas telur juga terjadi 

hampir disemua bagian telur. Salah satu ciri telur yang mengalami penurunan 

kualitas adalah berkurangnya berat jenis telur. 

Penentuan berat jenis telur merupakan salah satu usaha yang dapat 

dilakukan untuk seleksi terhadap kualitas kulit telur tetas (Roberson and 

McDaniel, 1987). Hartono dan Isman (2010) menambahkan bahwa dengan 

penentuan berat jenis telur maka daya tetas telur bisa diketahui tanpa harus 



memecah telur terlebih dahulu. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengukuran 

berat jenis telur antara lain lama penyimpanan telur. bahwa bobot telur menurun 

dengan kisaran 0,001 unit per hari yang disimpan dalam pendingin (Butcher and 

Richard. 2004). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh bobot telur dan umur telur berpengaruh pada berat jenis, dead embrio, 

daya tetas pada itik Mojosari. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah bobot telur dan umur simpan telur berpengaruh pada berat jenis, 

dead embrio dan daya tetas serta interaksinya pada itik Mojosari. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara bobot telur dan 

umur telur yang berbeda terhadap berat jenis, kematian embrio, daya tetas telur 

pada itik Mojosari. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

dalam penetasan dan bahan pertimbangan dalam menentukan bobot telur dan 

umur telur yang sesuai agar menghasilkan kematian embrio rendah dan daya tetas 

yang tinggi pada telur itik Mojosari. 

1.5. Hipotesis 

Bobot telur dan umur simpan telur berpengaruh nyata terhadap berat jenis, 

kematian embrio, daya tetas serta interaksinya pada telur itik Mojosari. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik Mojosari 

Itik Indonesia adalah hasil penjinakan itik liar (Anas Boscha), ternak itik 

yang kita pelihara bisa disebut Anas Domesticus (Murtidjo, 2000). Menurut 

Susilorini, Sawitri, Muharlien (2008), itik termasuk dalam kelompok unggas air 

yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Klass    : Aves 

Ordo    : Anseriformis 

Famili   : Anatidae 

SubFamili   : Anatinae 

Genus    : Anas 

Species   : Anas Plathyrinchos 

Ternak itik dikenal dengan tiga macam tipe antara lain itik tipe petelur 

yaitu itik penghasil telur yang baik contohnya itik alabio, itik bali, itik khaki 

champbell, itik turi, itik jawa diantaranya itik tegal, itik Mojosari, itik magelang. 

Tipe pedaging contohnya itik peking, itik rouan dan itik aylesbury. Tipe hias yaitu 

itik yang pelihara untuk menyalurkan hobby contohnya itik manila, itik 

mandarian, itik east india (Prahasta, 2009). 

Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur unggul lokal yang berasal 

dari Kecamatan Mojokerto Jawa Timur. Itik ini berproduksi lebih tinggi dari pada 

itik Tegal. Itik Mojosari berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha ternak itik 



komersial, baik pada lingkungan tradisional maupun intensif. Bentuk badan itik 

Mojosari relatif lebih kecil dibandingkan dengan itik petelur lainnya, tetapi 

telurnya cukup besar, enak rasanya dan digemari konsumen (Anonymous, 2001). 

Itik Mojosari tergolong itik yang produktif, daya bertelur bisa mencapai 270 butir 

per ekor per tahun. Bentuk kakinya lebih pendek dibandingkan dengan itik 

Cirebon atau itik tegal, namun ukuran telurnya lebih besar (Ranto, 2007). 

Ciri - ciri umum itik Mojosari adalah sebagai berikut : 

1. Warna bulu kemerahan dengan variasi coklat kehitaman, pada itik 

jantan ada 1-2 bulu ekor yang melengkung ke atas. 

2. Warna paruh dan kaki hitam. 

3. Berat badan dewasa rata-rata 1,7 kg. 

4. Produksi telur rata-rata 230-250 butir/tahun. 

5. Berat telur rata-rata 65 gram. 

6. Warna kerabang telur putih kehijauan (Anonymous, 2001). 

2.2. Penetasan 

Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai 

telur pecah menghasilkan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam usaha penetasan antara lain telur tetas yang digunakan, mesin tetas dan 

tatalaksana penetasan. Syarat pertama pada telur yang digunakan untuk usaha 

penetasan adalah telur fertil atau telur dibuahi, lalu kualitas telur yang digunakan. 

Ada beberapa syarat yang harus penuhi agar telur tetas tersebut dikatakan baik 

untuk ditetaskan, antara lain telur tetas harus berasal dari induk yang sehat dan 

nisbah kelamin yang sesuai dengan rekomendasi untuk jenis unggas tersebut, 

umur simpan telur tidak boleh lebih dari satu minggu agar tetap menghasilkan 



daya tetas yang tinggi, yang terakhir adalah kualitas fisik telur antara lain bentuk 

harus normal, tidak terlalu lonjong atau bulat, berat harus seragam, telur memiliki 

permukaan kulit yang halus, bersih, tidak retak (Ranto, 2007). 

Mesin tetas berfungsi mengganti peran induk unggas dalam penetasan 

telur untuk menghasilkan anak unggas. Cara kerja mesin tetas pada prinsipnya 

meniru induk unggas pada waktu mengerami telurnya. Itulah sebabnya mesin tetas 

yang baik dapat menciptakan kondisi sebagaimana kondisi alami oleh induknya. 

Ada dua macam mesin tetas yang biasa digunakan untuk penetasan berdasarkan 

system pemanasnya yaitu sistem pemanas udara mengalir (force draught 

machines) dan sistem pemanas udara diam (still air machines). Penelitian yang 

dilakukan penulis menggunakan sistem pemanas udara diam dengan ciri-ciri 

pemanas memancarkan atau mengalirkan panas dari sumber pemanas mesin tetas 

ke ruang mesin tetas dan kapasitas penetasan rendah.  

Faktor terakhir yang mempengaruhi usaha penetasan adalah tatalaksana 

penetasan. Tatalaksana merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari persiapan 

penetasan sampai pembersihan setelah penetasan. Sebelum mesin tetas digunakan 

harus bersih dan difumigasi terlebih dahulu dengan konsentrasi dan dosis yang 

sesuai agar tidak menganggu perkembangan embrio yang ada. Setelah fumigasi 

selesai maka telur tetas yang digunakan bisa dimasukkan dan diikuti kegiatan 

rutin selama penetasan antara lain kontrol suhu dan kelembapan, pembalikan 

telur, pendinginan telur yang bertujuan mengurangi telur terlalu panas dan 

membiarkan telur dapat menghirup udara segar. Kegiatan yang terakhir adalah 

pemeriksaan kondisi telur melalui candling. (Kartasudjana dan Suprijatna, 2006). 

 



2.3. Bobot Telur 

Bobot telur adalah bobot tertentu dari telur yang dihasilkan dari induk 

ayam atau itik, yang dinyatakan dalam gram (Djanah, 1988). Sudjarwo (1988), 

menambahkan bahwa bobot telur tetas adalah istilah yang menerangkan tentang 

bobot telur tetas setelah ditimbang. 

Bobot telur banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

originalitas itik, umur, umur dewasa kelamin, berat unggas, molting, Pakan, 

pembatasan pakan, faktor lingkungan antara lain temperatur lingkungan dan 

pencahayaan (Yuwanta, 2004). 

Bobot telur itik yang ditetaskan sebaiknya berkisar antara 60 sampai 65 g, 

bentuk normal, bulat lonjong, dengan perbandingan lebar dan panjang 3 : 4 

(Ranto, 2007). Setiawan (2004), menambahkan bahwa untuk mendapatkan daya 

tetas sebesar 75% maka bobot telur yang baik untuk ditetaskan adalah 64 – 68 g. 

Sebutir telur yang berukuran rata-rata sekitar 65 gram, 11 persennya merupakan 

shell, putih telur 58 persen, dan kuning telur 31 persen. Biasanya proporsi ini 

tidak terlalu bervariasi untuk telur kecil atau besar (Johnson, 2010). 

2.3. Umur Simpan Telur 

Umur simpan telur memegang peranan penting dalam menjaga kualitas 

telur. Telur akan mengalami perubahan kualitas seiring dengan semakin lamanya 

waktu penyimpanan. Menurunya kualitas telur ini hampir terjadi disemua bagian 

telur (Sudaryani, 1996). Kualitas telur tetas menurun selama penyimpanan karena 

terjadinya penguapan air dan bertambahnya asam arang, kantong udara dalam 

telur makin membesar, berat telur makin menyusut, berat jenis telur menurun, 

terjadinya pemecahan protein yang terdapat didalam telur, selaput pengikat 



kuning telur mengendur, terjadinya pergeseran kuning telur, tingkat keasaman 

putih telur makin bertambah, serta kekentalan kuning menurun (Prahasta, 2009). 

Sudaryani (1996), menambahkan secara keseluruhan telur yang mengalami 

penurunan kualitas adalah mempunyai ciri-ciri antara lain berat telur berkurang, 

specific gravity yang berkurang dan timbul bau busuk, terutama pada telur rusak. 

Penyimpanan telur yang baik adalah posisi bagian telur yang runcing 

disimpan di bawah dan yang tumpul di atas, dengan kemiringan penyimpanan 

sekitar 30 derajat. Batas waktu penyimpanan telur tetas adalah 7 hari setelah 

menetas. Apabila lebih dari 7 hari, tunas dalam telur yang ditetaskan akan mati 

dan telur tidak akan menetas (Prahasta, 2009). 

2.4. Berat Jenis Telur 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk seleksi terhadap kualitas kulit 

telur tetas adalah melalui penentuan nilai gravitasi spesifik atau berat jenis telur 

(Roberson and McDaniel, 1987). Berat jenis telur atau nilai gravitasi spesifik 

adalah nilai perbandingan antara berat jenis suatu zat dengan berat jenis air pada 

suhu standard (Yuwanta, 1997). 

Berat jenis atau specific gravity dapat diukur dengan menimbang telur 

kemudian membagi berat telur dengan volume telur (Butcher and Richard, 2004). 

Menurut Ahmad, Froning, Mather, Bashford (1976) pengukuran berat jenis dapat 

juga didasarkan pada hukum Archimides yaitu bahwa semakin besar telur maka 

volume lebih besar dibandingkan beratnya, sehingga luas bidang tekan ke atas 

oleh larutan relatif lebih besar dibandingkan dengan gaya tekan ke bawah dari 

berat telur. 



Menghitung berat jenis telur pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

membuat larutan antara garam dan air sesuai standar yang tertera pada tabel 1.  

Tabel 1. Perbandingan Air Dan Garam yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan 
Nilai Berat Jenis Telur. 

 
Air (l) Garam (g) Nilai berat jenis telur 
18,184 1,451 1,070 
18,184 1,814 1,080 
18,184 2,178 1,090 
18,184 2,540 1,100 
18,184 2,904 1,110 

Sumber : (Roberson dan McDaniel, 1987) 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran berat jenis antara 

lain lama penyimpanan telur bahwa bobot telur menurun dengan kisaran 0,001 

unit per hari, oleh karena itu telur harus segera diukur dalam waktu 24 jam setelah 

pengambilan. Faktor kedua adalah suhu, bahwa suhu saat penimbangan specific 

gravity harus konstan karena semakin tinggi suhu saat penimbangan, maka akan 

semakin tinggi nilai specific gravity. Faktor ketiga adalah waktu pengambilan 

sampel dalam sehari, bahwa telur yang diambil pada siang hari memiliki nilai 

specific gravity yang lebih tinggi dari pada diambil pada pagi hari (Butcher and 

Richard, 2004). 

Literatur tentang nilai berat jenis pada telur itik Mojosari sepanjang 

pengetahuan penulis belum ada tetapi pada telur tetas ayam broiler parent stock 

dengan berat jenis sebesar 1,080 merupakan sebagai titik tengah antara kualitas 

kerabang buruk dan kualitas kerabang yang baik. Telur dengan berat jenis kurang 

dari 1,080 memiliki fertilitas yang rendah, daya tetas yang rendah dan kematian 

embrio yang tinggi dibandingkan dengan telur dengan berat jenis lebih dari 1,080 

(McDaniel, Brake, Eckman. 1981). Kismono dan Hardjosworo (1982) melaporkan 

bahwa semakin tebal kerabang maka akan semakin meningkatkan nilai berat jenis 



telur. Telur yang mempunyai tebal kerabang 0,28 sampai 0,33 milimeter, berat 

jenisnya mencapai 1,070 sedangkan telur dengan tebal kerabang sebesar 0,33 

sampai 0,36 milimeter memiliki nilai berat jenis sebesar 1,080 dan telur dengan 

tebal kerabang antara 0,38 sampai 0,41 memiliki berat jenis sebesar 1,090. 

2.5. Dead Embryo 

Telur yang ditetaskan tidak semuanya dapat menetas, terutama yang 

dilakukan secara buatan. Telur yang tidak menetas dapat disebabkan banyak 

faktor, terutama keadaan telur yang ditetaskan dan cara penetasanya. Hal yang 

sangat mungkin terjadi ialah akibat gagalnya embrio berkembang dengan baik 

atau kematian embrio (Nuryati, 2003). 

Faktor-faktor yang menyebabkan kematian embrio pada unggas antara lain 

lama penyimpanan (Brake, Walsh, Vick. 1997), cara penyimpanan (Mihrani, 

2008), kualitas telur tetas, inseminasi buatan, nisbah kelamin, genetik, manajemen 

perkawinan, fertilitas, metode penetasan (Muslim, 1993) dan umur induk betina, 

dimana telur dari induk yang masih muda menghasilkan kematian embrio yang 

lebih tinggi, sedangkan pada telur dari induk yang lebih tua, kematian embrio 

terjadi pada akhir masa inkubasi (Setioko, 2005).  

Telur yang fertil akan terlihat area bagian kemerahan kecil dengan 

pembuluh darah yang meluas jauh. Itu adalah embrio yang mengapung di dalam 

telur, tampak seperti laba laba besar. Jika embrio mati, darah menarik jauh dari 

embrio dan membentuk yang disebut cincin darah. Semua telur yang polos dan 

menunjukkan cincin darah harus dikeluarkan dari mesin tetas (Anonymous, 2010). 

Ernst, Bradley, Abbott, Craig (2004) menambahkan bahwa kehidupan embrio 

yang normal saat di candling menunjukkan ciri ciri antara lain pembuluh darah 



nampak jelas, terjadi beberapa gerakan tubuh jika dirangsang oleh cahaya 

candling, secara umum penampilannya sehat. Berikut ini merupakan analisa 

penyebab kematian embrio pada telur tetas yang tertera pada tabel 2.  

Tabel 2. Analisa penyebab kematian embrio pada telur tetas. 
 

Observasi  Kemungkinan penyebab 

Telur bening Kematian embrio sangat dini, telur infertil, fumigasi 
terlalu lama, penempatan pada mesin tetas tidak benar.  

Blood ring Faktor keturunan, induk terserang penyakit, berasal dari 
induk terlalu tua, penanganan tidak benar. 

Embrio tidak 
berkembang 

Telur disimpan terlalu lama, telur infertil, suhu terlalu 
rendah ataupun tinggi, nisbah perkawinan tidak tepat, 
penanganan kasar.  

Dead embrio pada 
minggu kedua 

Formulasi pakan induk tidak benar, infeksi penyakit, 
telur tidak diputar, suhu terlalu rendah ataupun tinggi, 
gangguan sumber pemanas. 

Sumber : (Cartwright, 2000; Hartono dan Isman, 2010) 

2.6. Daya Tetas 

Daya tetas adalah angka yang menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan 

telur untuk menetas (Kartasudjana dan Edjeng, 2006). Menurut Suprijatna dkk 

(2005), daya tetas merupakan istilah yang menerangkan mengenai telur-telur yang 

menetas menjadi anak unggas. Daya tetas merupakan cara untuk mengetahui 

keberhasilan usaha penetasan. Daya tetas dapat dihitung dengan membandingan 

antara jumlah telur yang menetas terhadap jumlah telur yang fertil. 

       Jumlah telur yang menetas 
Daya tetas (%) =                                                 x 100% 

          Jumlah telur yang fertil 

Daya tetas telur dipengaruhi oleh kelangsungan hidup embrio yang ada di 

dalamnya. Kelangsungan hidup embrio tersebut dipengaruhi oleh fertilitas, 

temperatur, dan kelembaban sebelum dan selama ditetaskan, imbangan antara CO2 

dan O2 dalam mesin tetas dan energi bagi kelangsungan hidup yang bersumber 



dari kuning telur. Energi dalam telur terbentuk ketika terjadi proses pembentukan 

telur sehingga keberadaannya tergantung dari induk tersebut (Blakely dan Bade, 

1992). 

Daya tetas yang rendah dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam 

perkawinan sehingga banyak telur yang tidak subur, umur induk, pejantan yang 

tua, lama simpan telur tetas, temperatur yang tidak sesuai dengan penetasan serta 

pelaksanaan penetasan yang buruk (Nuryati, dkk. 2000). 

Itik yang memiliki produksi telur yang stabil kurang lebih 70% dari 

jumlah populasi dapat menjamin daya tetas yang tinggi karena telur memiliki 

bentuk yang relative normal (Windhyarti, 1998). Menurut Hardjosworo (2000), 

untuk memperoleh presentase daya tetas telur itik yang tinggi adalah sebagai 

berikut : 

1. Kerabang telur harus bersih terutama dari feses yang merupakan sumber 

kontaminasi mikroorganisme pada telur tetas. 

2. Suhu lingkungan dan kelembaban telur selama ditetaskan harus sesuai 

dengan kebutuhan perkembangan embrio itik. 

3. Suhu dan umur simpan telur itik. 

Djannah (1985), menyatakan bahwa untuk mendapatkan daya tetas yang 

tinggi dan anak unggas yang bagus, seleksi telur perlu diperhatikan. Kondisi telur 

yang perlu diperhatikan antara lain berat telur, bentuk, keadaan kulit dan 

penyimpanan telur tetas selain induknya sendiri. 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani Ternak Itik Lestari 

Sejahtera ketua Ibu Suhartatik di Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 April – 15 Mei 2010. 

 
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Telur Itik Mojosari 

Telur itik yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 540 butir telur itik 

Mojosari fertil yang telah terseleksi yang terdiri dari 180 butir telur berbobot 

kecil, 180 butir telur berbobot sedang dan 180 butir telur berbobot besar yang 

diperoleh dari peternakan Ibu Suhartatik di Desa Modopuro Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto. 

3.2.2. Alat yang digunakan pada Penelitian 

1. Still Air Incubator sebanyak 3 unit, dengan kapasitas telur 350 butir untuk 

setiap unit dan setiap unit mesin tetas digunakan masing-masing untuk 

ulangan 1, 2 dan 3. 

2. Satu timbangan merk OHauss, digunakan untuk menimbang telur.  

3. Egg Candler, digunakan untuk meneropong telur. 

4. Thermometer, digunakan untuk mengukur suhu di dalam mesin tetas. 

5. Hygrometer, digunakan untuk mengukur kelembaban ruang mesin tetas. 

6. Formalin dan Kalium Permanganat (KMnO4), digunakan untuk melakukan 

fumigasi. 



7. Larutan garam, digunakan untuk mengukur berat jenis telur. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

percobaan yang dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola 

faktorial, dengan 2 faktor perlakuan yaitu Bobot Telur dan Umur Simpan Telur.  

Faktor perlakuan pertama adalah bobot telur dengan notasi”B” yang terdiri dari 

tiga perlakuan yaitu: 

B1 = Bobot telur kecil < ( -  ½ SD) = < 60,38 g 

B2 = Bobot telur sedang ( ± ½ SD) = 60,38 – 65,16 g 

B3 = Bobot telur besar > ( + ½ SD) = > 65,16 g 

Faktor kedua adalah umur simpan telur dengan notasi”R” yang terdiri dari tiga 

perlakuan yaitu: 

R1 = Umur simpan telur 4 hari 

R2 = Umur simpan telur 6 hari 

R3 = Umur simpan telur 8 hari 

Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang masing-masing perlakuan 

diulang 3 kali, setiap ulangan terdiri dari 20 butir, sehingga jumlah telur yang 

digunakan seluruhnya 540 butir. Sembilan kombinasi perlakuan adalah sebagai 

berikut : 

B1R1 = Bobot telur kecil (< 60,38 g) dengan lama simpan selama 4 hari. 

B1R2 = Bobot telur kecil (< 60,38 g) dengan lama simpan selama 6 hari. 

B1R3 = Bobot telur kecil (< 60,38 g) dengan lama simpan selama 8 hari. 

B2R1 = Bobot telur sedang (60,38 – 65,16 g) dengan lama simpan selama 4 hari. 

B2R2 = Bobot telur sedang (60,38 – 65,16 g) dengan lama simpan selama 6 hari. 



B2R3 = Bobot telur sedang (60,38 – 65,16 g) dengan lama simpan selama 8 hari. 

B3R1 = Bobot telur besar (> 65,16 g) dengan lama simpan selama 4 hari. 

B3R2 = Bobot telur besar (> 65,16 g) dengan lama simpan selama 6 hari. 

B3R3 = Bobot telur besar (> 65,16 g) dengan lama simpan selama 8 hari. 

 
3.4. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penetasan 

1. Fumigasi pada mesin tetas dilakukan sebelum telur tetas dimasukkan. 

2. Mesin tetas sebelum digunakan, sudah dilakukan pre heating selama 48 

jam. Suhu mesin tetas untuk menetaskan telur itik adalah antara 38 - 39°C 

dengan kelembaban 60 - 70 %. 

3. Mengumpulkan telur itik dari kandang. 

4. Simpan telur selama 4 hari, 6 hari dan 8 hari. 

3.4.2. Pelaksanaan Penetasan 
 

1. Membersihkan telur dari kotoran yang menempel pada kerabang dengan 

menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air hangat. 

2. Menimbang bobot telur. 

3. Memberi tanda pada kerabang telur berupa bobot telur contohnya 65 g, 

perlakuan contohnya B1R2 dan ulangan contohnya ulangan 2. 

4. Telur dikelompokkan berdasarkan dengan ulangan.  

5. Menghitung berat jenis telur sebelum telur dimasukkan ke dalam mesin 

tetas, caranya dengan membuat larutan garam sesuai standar dari Roberson 

dan McDaniel (1987) yaitu : 

 



Larutan A (1,070) diperoleh dari melarutkan 1,451 g garam dan 18,184 l air. 

Larutan B (1,080) diperoleh dari melarutkan 1,814 g garam dan 18,184 l air. 

Larutan C (1,090) diperoleh dari melarutkan 2,178 g garam dan 18,184 l air. 

Larutan D (1,100) diperoleh dari melarutkan 2,540 g garam dan 18,184 l air. 

Larutan E (1,110) diperoleh dari melarutkan 2,904 g garam dan 18,184 l air. 

Proses dalam membuat larutan untuk lebih jelasnya dapat 

diperlihatkan pada Gambar 3 dan 4. Setiap larutan yang telah dibuat lalu 

dipasang sebuah keranjang penyaring yang berfungsi sebagai alat 

mengambil telur didalam larutan. Setiap telur yang digunakan saat 

penelitian dimasukkan ke dalam larutan garam sesuai standar secara 

bergantian dari standar terendah yaitu larutan A (1,070)  sampai ke standar 

tertinggi yaitu larutan E (1,110). Contohnya pertama sekali telur 

dimasukkan pada larutan A (1,070). Telur yang mengapung berarti 

mempunyai nilai gravitasi spesifik kurang dari 1,070, telur yang melayang 

mempunyai nilai gravitasi spesifik sama dengan 1,070 dan telur yang 

tenggelam mempunyai nilai gravitasi spesifik lebih dari 1,070. Telur yang 

tenggelam kemudian dimasukkan ke dalam larutan B (1,080). Telur yang 

melayang pada larutan B berarti mempunyai nilai gravitasi spesifik sama 

dengan 1,080 dan telur yang tenggelam mempunyai nilai gravitasi spesifik 

lebih dari 1,080. Telur yang tenggelam pada larutan B ini seterusnya di 

masukkan ke dalam larutan C dan D sehingga diperoleh nilai gravitasi 

spesifik yang standar. lalu dicatat hasilnya dan telur langsung dikeringkan 

dengan kain kering. Untuk lebih jelasnya dapat diperlihatkan pada Gambar 

5 dan 6. 

    
 

      



6. Masukkan telur ke dalam mesin tetas secara bersama sama sesuai dengan 

ulangan. Untuk lebih jelasnya dapat diperlihatkan pada Gambar 1. 

7. Pembalikan telur setiap hari dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pagi pukul 

06.00, siang pukul 12.00 dan sore pukul 19.00. kegiatan pembalikan telur 

dilakukan mulai hari ke 4 setelah telur dimasukkan sampai hari ke 25. 

8. Pemeriksaan dan pencatatan suhu mesin tetas dilakukan tiga kali sehari 

selama proses penetasan bersamaan dengan pembalikan telur. 

9. Pemeriksaan dan pencatatan kelembaban mesin tetas dilakukan tiga kali 

sehari selama proses penetasan bersamaan dengan pembalikan telur. 

10. Candling dilaksanakan pada hari ke 4, 15, dan 25. Setiap selesai candling 

pengambilan data kematian embrio dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat 

diperlihatkan pada Gambar 2. 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

1. Berat Jenis Telur 

Berat jenis dihitung dengan cara membuat larutan garam sesuai dengan 

perbandingan yang sudah ditentukan lalu setiap telur yang masih utuh dimasukkan 

ke dalam larutan tersebut secara bergantian dari standar rendah ke standar tinggi 

lalu dicatat hasilnya. 

2. Kematian embrio 

Kematian Embrio dihitung dengan melihat melalui candling yang 

dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, yaitu hari ke 4, 15 dan 25.  

 

 



3. Daya tetas 

Daya tetas adalah banyaknya telur yang menetas dari sejumlah telur yang 

fertil. Diukur dengan rumus : 

       Jumlah telur yang menetas 
Daya tetas (%) =                                                 x 100% 

          Jumlah telur yang fertil 
 
 
3.6. Analisis Data 
 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisa ragam 

sesuai dengan metode percobaan yang dirancang dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) pola Faktorial (3x3). Apabila hasil analisis menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01), maka untuk 

mengetahui perlakuan yang berbeda, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur. 

 
3.7. Batasan Istilah 

 
1. Itik Mojosari adalah salah satu itik lokal petelur unggul yang berasal dari 

kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto Jawa Timur, dengan ciri ciri 

warna bulu kemerahan dengan variasi coklat kehitaman, warna paruh dan 

kaki hitam, produksi telur rata-rata 230-250 butir/tahun dan dengan berat 

rata rata per butir 65 gram (Anonymous, 2001). 

2. Bobot telur adalah bobot telur tetas setelah ditimbang (dalam satuan 

gram). 

3. Umur simpan telur adalah lama waktu telur disimpan untuk dipakai 

sebagai telur tetas. 

4. Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat 

dengan massa jenis air murni (Anonymous, 2006). 



5. Daya tetas adalah banyaknya telur yang menetas dari sejumlah telur yang 

fertile (Kartasudjana dan Edjeng, 2006). 

6. Dead embrio adalah kematian embrio didalam telur pada proses penetasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Berat Jenis Telur 

Berat jenis merupakan nilai perbandingan antara berat jenis suatu zat 

dengan berat jenis air yang selama penelitian diukur dengan cara membuat larutan 

garam dengan air sesuai standar lalu telur dimasukkan ke dalam larutan standar 

secara bergantian dari standar yang rendah ke standar yang tinggi.Hasil 

pengamatan berat jenis telur selama penelitian dan analisis statistik tertera pada 

Lampiran1.Data rataan berat jenis telur hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan berat jenis telur pada masing-masing kelompok bobot telur. 

Bobot Telur Rataan Berat Jenis 
Kecil (B1) 1,093±0,007 

   Sedang (B2) 1,089±0,005 
Besar (B3) 1,088±0,005 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa dari ketiga ukuran bobot telur 

memiliki berat jenis yang sama (P>0,05). Tidak adanya perbedaan yang nyata 

terhadap nilai berat jenis telur disebabkan karena nilai berat jenis telur lebih 

dipengaruhi oleh kualitas kerabang telur salah satunya pada ketebalan kerabang 

telur seperti yang dilaporkan oleh Hamilton (1982), bahwa meningkatnya nilai 

berat jenis telur maka akan diikuti dengan peningkatan ketebalan kerabang telur. 

Diduga meningkatnya berat kerabang telur karena banyaknya mineral yang 

dideposisikan khususnya kalsium dan fosfor seperti yang dilaporkan 

Sooncharenying and Edwards (1989). Wineland (2007), menyatakan bahwa, telur 

terdiri dari empat komponen dasar yaitu putih telur, kuning telur, kerabang telur 

dan selaput kerabang telur. Sebutir telur memiliki komponen berat jenis yang 



berbeda yaitu kerabang 2,325, kuning telur 1,032, putih telur 1,038 dan selaput 

kerabang 1,075. Nilai berat jenis dari kerabang telur lebih tinggi dua kali di 

banding dengan kuning telur, putih telur dan selaput kerabang. Oleh karena itu 

kerabang mempunyai pengaruh utama pada penentuan berat jenis dari telur yang 

utuh.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran berat jenis telur 

antara lain nilai berat jenis telur meningkat bersamaan dengan meningkatnya berat 

kerabang telur yang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi kalsium 

(Wibowo,Yuwanta,  Sidadolog, 1994). Penguapan air melalui kerabang dan 

pertukaran udara melalui ujung telur, akibatnya berat jenis telur dipengaruhi oleh 

ukuran rongga udara (Peebles and McDaniel, 2004). Lama penyimpanan telur 

akan menurunkan nilai berat jenis telur dengan kisaran 0,001 unit per hari, suhu 

saat penimbangan specific gravity harus konstan dan waktu pengambilan sampel 

telur dalam sehari yang diambil pada siang hari memiliki nilai berat jenis yang 

lebih tinggi dari pada diambil pada pagi hari (Butcher and Richard, 2004). 

Literatur tentang nilai berat jenis pada telur itik Mojosari sepanjang 

pengetahuan penulis belum ada tetapi pada telur tetas ayam broiler dengan berat 

jenis sebesar 1,080 merupakan sebagai titik tengah antara kualitas kerabang buruk 

dan kualitas kerabang yang baik. Telur dengan berat jenis kurang dari 1,080 

memiliki fertilitas yang rendah, daya tetas yang rendah dan kematian embrio yang 

tinggi dibandingkan dengan telur dengan berat jenis lebih dari 1,080 (McDaniel, 

Brake, Eckman. 1981). sedangkan pada penelitian ini rataan nilai berat jenis telur 

berada pada kisaran antara 1,088 sampai 1,093 sehingga kualitas kerabang dari 

bobot telur berukuran kecil, sedang maupun besar masih tergolong baik dan 



memiliki kualitas kerabang yang hampir sama karena telur tersebut didapatkan 

dari indukan yang mendapatkan perlakuan manajemen pemeliharaan yang sama 

pula. 

4.2 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Dead Embrio 

Hasil pengamatan dead embrio lalu dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik pada Lampiran 2. Rataan dead embrio selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan dead embrio pada masing-masing kelompok bobot telur. 

Bobot Telur Rataan Dead Embrio Notasi 
   Sedang (B2) 18,3±10,0 a 

Besar (B3) 24,4±14,7 ab 
Kecil (B1) 31,7±12,5 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang nyata.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan bobot telur berukuran sedang (B2) memiliki angka kematian embrio yang 

terendah yaitu 18,3% dan kematian embrionya sama (P>0,05) dengan bobot telur 

berukuran besar (B3) tetapi berbeda nyata dengan bobot telur berukuran kecil (B1). 

Hasil yang dapat disimpulkan bahwa bobot telur itik Mojosari berukuran 

sedang (60,38 – 65,16 g) memiliki angka kematian embrio terendah saat 

penetasan. bobot telur berukuran sedang memang disarankan sebagai bobot yang 

ideal untuk ditetaskan. Pernyataan tersebut ditunjang dengan pendapat Murtidjo 

(1992) bahwa telur yang terlalu besar maupun terlalu kecil akan menghasilkan 

daya tetas yang rendah. Penetasan dengan daya tetas yang rendah cenderung 

disebabkan oleh tingginya kematian embrio. Hal ini karena telur yang terlalu 

besar kurang mendapatkan panas yang merata dibandingkan dengan telur yang 



berukuran lebih kecil yang memiliki diameter telur yang lebih kecil sehingga 

kesempatan menetas lebih kecil ataupun kesulitan dalam pipping. Nuryati, dkk. 

(2003), Menyatakan bahwa telur yang terlalu kecil akan memiliki rongga udara 

besar yang akan mengakibatkan embrio akan mati cepat atau telur terlalu cepat 

menetas. 

4.3 Pengaruh Bobot Telur Terhadap Daya Tetas 

 Hasil pengamatan daya tetas telur dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik pada Lampiran 3. Rataan daya tetas telur itik Mojosari dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan daya tetas pada masing-masing kelompok bobot telur. 

Bobot telur Rataan Daya Tetas Notasi 
Kecil (B1) 68,3±8,0 a 
Besar (B3) 75, 6±9,8 ab 

Sedang (B2) 81, 7±7,1 b 
Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan bobot telur berukuran sedang (B2) memiliki angka daya tetas yang 

tertinggi yaitu 81,7% dan daya tetasnya sama (P>0,05) dengan bobot telur 

berukuran besar (B3) tetapi berbeda nyata dengan bobot telur berukuran kecil (B1). 

Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan (2004), yang melaporkan bahwa bobot telur itik Mojosari berukuran 

sedang memberikan daya tetas sebesar 62,2%, lebih rendah nilai rataannya bila 

dibandingkan dengan hasil penelitian ini yang mencapai 81,7%. 

Presentase daya tetas yang ada selalu berkaitan dengan hasil dari 

presentase dead embrio. Semakin tinggi kematian embrio maka cenderung diikuti 



dengan semakin rendahnya daya tetas yang ada. Pada penelitian ini bobot telur 

berukuran sedang memiliki presentase kematian embrio yang terendah 

dibandingkan yang lainnya sehingga akan berdampak pada tingginya presentase 

daya tetas pada telur berukuran sedang (60,38 – 65,16 g). Hasil ini dapat 

disimpulkan adalah bobot telur itik Mojosari berukuran sedang baik digunakan 

sebagai telur yang ditetaskan.   Priyono (2009), menyatakan bahwa bobot telur itik 

yang ditetaskan sebaiknya berkisar antara 60 sampai 65 g, bentuk normal, bulat 

lonjong dan ukurannya tidak boleh terlalu besar karena bisa menyebabkan bibit 

mati dan daya tetas menurun.  

4.4 Pengaruh Umur Simpan Telur Terhadap Berat Jenis 

Hasil pengamatan berat jenis telur dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik pada Lampiran 1. Rataan berat jenis telur selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan berat jenis telur pada masing-masing kelompok umur simpan 

telur. 

Umur Simpan telur Rataan Berat jenis Notasi 
8 hari (R3) 1,086±0,003 a 
6 hari (R2) 1,090±0,005 ab 
4 hari (R1) 1,093±0,008 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan  
pengaruh yang sangat nyata.  

Berdasarkan analisa ragam pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan umur simpan telur selama 4 hari (R1) memiliki nilai berat jenis 

tertinggi yaitu 1,093 dan tidak berbeda nyata dengan lama penyimpanan selama 6 

hari (R2), tetapi berbeda nyata dengan lama penyimpanan telur selama 8 hari (R3) 

yaitu sebesar 1,086. Telur yang semakin lama disimpan, maka telur akan 



mengalami perubahan kualitas yang terjadi hampir diseluruh bagian telur antara 

lain berat telur berkurang, berat jenis menurun dan timbul bau busuk 

(Sudaryani,2000). Peebles and McDaniel (2004) menyatakan bahwa semakin 

lama telur disimpan, maka semakin besar pula penguapan air melalui kerabang 

telur dan pertukaran udara melalui ujung telur yang mengakibatkan perubahan 

ukuran rongga udara dan kemudian menentukan berat jenis telur. Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh Butcher and Richard (2004) menyatakan bahwa semakin 

lama penyimpanan maka akan menyebabkan penurunan nilai berat jenis telur 

sebesar 0,001 unit per hari. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengukuran berat jenis telur antara 

lain lama penyimpanan telur, bahwa nilai berat jenis telur akan menurun dengan 

kisaran 0,001 unit per hari. Oleh karena itu telur harus segera diukur dalam waktu 

24 jam setelah pengambilan. Faktor selanjutnya adalah suhu saat penimbangan 

specific gravity harus konstan dan waktu pengambilan sampel telur dalam sehari 

yang diambil pada siang hari memiliki nilai berat jenis yang lebih tinggi dari pada 

diambil pada pagi hari (Butcher and Richard, 2004). 

4.5 Pengaruh Umur Simpan Telur Terhadap Dead Embrio 

Hasil pengamatan dead embrio lalu dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik pada Lampiran 2. Rataan dead embrio selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

 

 



Tabel 7. Rataan dead embrio telur pada masing-masing kelompok umur simpan 

telur. 

Lama Simpan Telur Rataan Dead Embrio Notasi  
4 hari (R1) 18,9±8,9 a 
6 hari (R2) 22,2±12,5 a 
8 hari (R3) 33,3±14,4 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang nyata.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan dengan umur simpan 

selama 8 hari (R3) memiliki angka kematian embrio tertinggi yaitu sebesar 33,3% 

tetapi berbeda nyata dengan umur simpan selama 4 hari (R1) dan 6 hari (R2). 

Semakin lama penyimpanan telur sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas 

maka akan meningkatkan kematian embrio pada telur. Hal ini berkaitan dengan 

daya tetas, karena daya tetas yang rendah disebabkan oleh kematian embrio yang 

tinggi. Telur yang terlalu lama disimpan tanpa adanya pemutaran posisi telur 

maka akan terjadi pelekatan embrio pada kulit telur. Sesuai dengan pernyataan 

Paimin (2006), pemutaran telur harus dilakukan saat penyimpanan berlangsung, 

hal tersebut berfungsi untuk menyeragamkan suhu permukaan telur, mencegah 

pelekatan embrio pada kulit embrio atau kerabang telur dan mencegah melekatnya 

yolk dan allantis pada akhir penetasan. Mihrani (2008), menambahkan bahwa 

pemutaran telur tetas dilakukan apabila telur tetas disimpan, hal ini untuk 

mencegah melekatnya embrio terhadap membran kulit telur yang akan 

mengakibatkan kekeringan atau kerusakan fisik serta kematian embrio. 

Dari berbagai infomasi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian 

embrio pada unggas antara lain lama penyimpanan telur (Brake et al., 1997), cara 

penyimpanan (Mihrani, 2008), kualitas telur tetas, inseminasi buatan, nisbah 



kelamin, genetic, manajemen perkawinan, fertilitas dan metode penetasan 

(Muslim, 1993). 

Semakin lama penyimpanan telur tetas sebelum dimasukkan kedalam 

mesin tetas juga memberikan kesempatan yang baik bagi mikroorganisme untuk 

tumbuh sehingga menyebabkan terjadinya kematian pada embrio. Menurut 

Hartono dan Isman (2000), Telur merupakan bahan biologis yang sangat disukai 

mikroorganisme karena mengandung protein yang tinggi. Ditambahkan oleh 

George et al. (1980) dan Kamar et al. (1984) bahwa kematian embrio cukup tinggi 

selama pengeraman karena disebabkan adanya kontaminasi bakteri dan 

pertumbuhan yang tidak sempurna.  

4.6 Pengaruh Umur Simpan Telur Terhadap Daya Tetas 

Hasil pengamatan daya tetas lalu dihitung dengan menggunakan analisis 

statistik pada Lampiran 3. Rataan daya tetas selama penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan daya tetas telur pada masing-masing kelompok umur simpan 

telur. 

Umur Simpan telur Rataan Daya Tetas Notasi 
8 hari (R3) 66, 7±9,3 a 
6 hari (R2) 77, 8±8,7 b 
4 hari (R1) 81,1±6,4 b 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang nyata.  

Berdasarkan analisa ragam pada lampiran 3 menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan umur simpan telur selama 4 hari (R1) menunjukkan rataan daya 

tetas yang tertinggi yaitu 81,1% dan memiliki daya tetas yang sama (P<0,05) 



dengan perlakuan umur simpan telur selama 6 hari (R2) tetapi berbeda nyata 

dengan umur simpan selama 8 hari (R3).  

Semakin lama telur tetas disimpan, maka akan mengakibatkan penurunan 

daya tetas. hal ini disebabkan karena pada telur yang terlalu lama disimpan akan 

mengalami dehidrasi akibat penguapan air yang berlebih sehingga menyebabkan 

kantung udara telur semakin membesar dan menyebabkan penurunan pada daya 

tetas telur. Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono (2010), yang menyatakan 

bahwa telur tetas yang telah lama disimpan membutuhkan tingkat kelembaban 

yang tinggi untuk mengimbangi dehidrasi yang mungkin telah terjadi. Yuniati 

(2000), menambahkan bahwa bila dehidrasi dibiarkan berlangsung atau terjadinya 

banyak penguapan cairan di dalam telur seperti uap air, CO2, amoniak, nitrogen 

dan H2S maka menyebabkan kantung udara telur semakin membesar dan 

berakibat pada menurunnya daya tetas telur. Decuypere and Micheles (1992), 

menambahkan bahwa untuk penambahan waktu penyimpanan selama satu hari 

maka akan mengurangi daya tetas selama 1 % dan menambah waktu inkubasi 

selama satu jam.  

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Husada (2003), dilaporkan 

bahwa daya tetas telur itik Mojosari dengan lama penyimpanan telur sebelum 

masuk ke dalam mesin tetas selama 8 hari mencapai 55,6 %, lebih rendah 

dibandingkan hasil penelitian ini yang mencapai 66,7 %. 

 

 

 

 



4.7 Pengaruh Interaksi Antara Bobot Telur Dan Umur Simpan Telur 
Terhadap Berat Jenis Telur, Dead embrio Dan Daya Tetas 

 
Interaksi Antara Bobot Telur Dan Umur Simpan Telur Terhadap Berat 

Jenis Telur, Dead embrio Dan Daya Tetas dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh Interaksi Antara Bobot Telur Dan Umur Simpan Telur 
Terhadap Berat Jenis Telur, Dead embrio Dan Daya Tetas. 

 
Perlakuan Rataan Berat Jenis Rataan Dead Embrio Rataan Daya Tetas 

B1R1 1,098±0,007 20,0±8,7 80,0±8,7 
B1R2 1,095±0,001 33,3±12,6 66,7±12,6 
B1R3 1,086±0,006 41,7±5,8 58,3±5,7 
B2R1 1,090±0,004 21,7±11,5 78,3±11,5 
B2R2 1,092±0,003 11,7±2,9 88,3±2,9 
B2R3 1,083±0,003 21,7±12,6 78,3±12,6 
B3R1 1,091±0,003 15,0±8,7 85,0±8,7 
B3R2 1,085±0,002 21,7±10,4 78,3±10,4 
B3R3 1,089±0,008 36,7±17,6 63,3±17,6 

Keterangan: Interaksi bobot telur dan umur simpan telur tidak berpengaruh nyata 
terhadap berat jenis, dead embrio dan daya tetas (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada lampiran 1, 2 dan 3 menunjukkan 

bahwa interaksi antara bobot telur dan umur simpan telur tidak memberikan 

perbedaan pengaruh terhadap berat jenis telur, dead embrio dan daya tetas, ini 

terjadi karena tidak adanya keterkaitan antara bobot telur dan umur simpan telur. 

Tidak adanya interksi tersebut dikarenakan karena telur yang disimpan dengan 

umur simpan 4, 6 dan 8 hari, disimpan pada temperatur dan kelembapan yang 

sesuai dengan ruang penyimpanan yaitu pada 12,8°C dengan kelembapan 60% 

sehingga tidak mempengaruhi bobot telur secara drastis. 

 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada telur tetas itik Mojosari diketahui bahwa bobot telur berukuran sedang 

(60,38 - 65,16 g) memiliki kematian embrio yang terendah yaitu 18,3% dan 

daya tetas yang tertinggi yaitu 81,7%, sedangkan bobot telur tidak terkait 

dengan nilai berat jenis telur. 

2. Semakin lama telur disimpan maka akan menaikkan kematian embrio, 

menurunkan daya tetas telur dan menurunkan nilai berat jenis telur. 

 

5.2 Saran 

Penetasan telur itik Mojosari sebaiknya dipilih dari telur yang memiliki 

bobot telur antara (60,38 – 65,16 g) dan lama penyimpanan telur tidak lebih dari 4 

hari agar dapat diperoleh telur dengan kualitas baik, memiliki kematian embrio 

yang rendah dan daya tetas yang tinggi.  
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