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ABSTRACT 

 

Research was conducted at Kertoasri 57, Malang. The purpose of the 

research to know about impact interaction between storage 

temperature with length storage towards hatchability anddead 

embryos. The research using 240 fertile eggs of Hybrid duck. This 

research was apply two treatment. First treatment is temperature 

storage (P) with 18
0
C and 30

0
C. The second treatment was length 

storage (R) with1, 3, 5, and 7 days. The method of research was 

designed experiment with completely randomized design. Laying 

eggs in the incubator using random sampling methods. The data 

obtained were analyzed using factorial CRD and followed by 

Duncan 's multiple range test. From the research was Obtained for 

the combination of data storage temperature of 18
0
C with length 

storage 1,3,5,7 days is P1R1 (66.7±15.3), P1R2 (73.3±11.5), P1R3 

(93.3±5.8), P1R4 (63.33±5.8). The combination of the temperature 

of 30
0
C with a long storage shelf 1,3,5,7 days is P2R1 (76.7±15.3), 

P2R2 (80.0±10.0), P2R3 (60.0±10.0), P2R4 (40.0±10.0). The results 

showed the effect of storage temperature on hatchability and dead 

embryo are significant effect (P<0.05), whereas the length storage  

very significant effect on hatchability and dead embryo (P<0.01). 

Interaction between storage temperature with lenght storage was 

very significant  effect on hatchability and dead embryo (P<0.01). 

Duncan test do that combination between temperature of 18
0
C with 

a long shelf and combination 5days store shelf temperature of 30
0
C 

with a length storage  3daysgive very real effect on hatchability and 

dead embryos. 

 

Keywords: Fertile Eggs, Random Sampling Design, Complete  

Random Design, Duncan’s test. 
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RINGKASAN 

 

Sektor peternakan itik di Indonesia kini mulai 

menggeliat dan sedang naik daun, baik ditingkat pembibitan 

(breeding), pembesaran maupun sektor kuliner yang 

menawarkan segala keunggulan produk dari itik. Itik Hibrida 

merupakan jenis itik unggul tipe pedaging hasil dari kawin 

silang antara itik jantan peking dengan itik betina Khaki 

Chambell. Penemuan itik hibrida diharapkkan mampu 

memasok kebutuhan akan daging itik yang sekarang mulai 

diminati oleh penikmat kuliner di Indonesia. Kini peternak itik 

mulai memilih menetaskan telur tetasnya dibandingkan 

dengan dijual sebagai telur konsumsi. Namun demikian 

banyak peternak yang tidak memahami pentingnya mengatur 

suhu penyimpanan dan lama simpan telur tetas yang baik 

sehingga penetasan yang dilakukan memiliki daya tetas yang 

rendah.  

Penetasan merupakan suatu usaha menghasilkan 

individu baru dari sebutir telur baik dengan cara alami 

maupun buatan. Penetasan dibedakan menjadi 2 yaitu, 

penetasan alami dengan cara dierami induk secara langsung 

dan dengan cara buatan menggunakan mesin tetas. Penelitian 

yang dilakukan menggunakan mesin tetas yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan lama 

simpan terhadap Daya tetas dan kematian embrio, serta 



mengetahui interaksi anatara suhu penyimpanan dengan lama 

simpan terhadap tingkat daya tetas dan ematian embrio. 

Pegumpulan data penelitian untuk penetasan 

dilaksanakan mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 20 

September 2013 di kediaman Bapak Ikhsan, jalan Kertoasri 

no.57 Malang. Sedangkan untuk penyimpan telur tetas dengan 

suhu 18
0
C menggunakan ruang tiga gedung satu Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh suhu penyimpanan dan lama simpan 

serta interaksi antara suhu penyimpanan dengan lama simpan 

telur tetas terhadap ingkat daya tetas dan kematian embrio. 

Materi penelitian ini adalah telur tetas itik Hibrida yang 

merupakan hasil kawin silang anatara itik Peking dengan 

Khaki Chambell sebanyak 240 butir telur fertile terseleksi 

yang berumur kurang dari satu hari. Metode penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap  yang terdiri dari dua 

variable yaitu Suhu penyimpanan “P” (18
0
C dan 30

0
C). 

Variabel kedua lama simpan “R”  yang terdiri dari empat 

perlakuan (1 hari, 3 hari, 5 hari dan 7 har). Peletakan telur 

tetas dalam mesin tetas menggunakan metode random 

sampling. Candling dilakukan pada hari ke-empat, hari ke-18 

dan hari ke-25. Data yang didapat dianalisis menggunakan 

RAL faktorial dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

Duncans.  Dari penelitian yang dilakukan dihasilkan data 

penyimpanan pada suhu 18
o
C dengan lama simpan satu, tiga, 

lima dan tujuh hari sebesar 66,7±1,53, 73,3±1,15
A
, 93,3±0.58, 

76,7±0.58, sedangkan pada suhu penyimpanan 30
0
C 

didapatkan hasil76,7±1.5,3, 80,0±1.00, 60,0±1.00, 40,0±1.00.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh suhu 

penyimpanan terhadap daya tetas dan kematian embrio 

berpengaruh nyata(P<0,05), sedangkan lama simpan 



berpengaruh sangat nyata terhadap daya tetas dan kematian 

embrio (P<0,01), dan interaksi antara suhu dengan lama 

simpan berpenngaruh sangat nyata (P<0,01) dari uji 

Duncansyang dilakukan bahwa kombinasi antara suhu simpan 

18
0
C dengan lama simpan lima hari dan kombinasi antara 

suhu simpan 30
0
C dengan lama simpan 3hari memmberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap daya tetas dan kematian 

embrio. 

Disimpulkan bahwa, Suhu penyimpanan berpengaruh 

positif terhadap tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif 

terhadap kematian embrio. Lama penyimpanan berpengaruh 

positif terhadap tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif 

terhadap kematian embrio. Interaksi antara lama simpan 

dengan suhu penyimpanan berpengaruh positif terhadap daya 

tetas. Interaksi antara lama simpan dengan suhu penyimpanan 

berpengaruh negatif terhadap kematian embrio. Ditinjau dari 

suhu penyimpanan  lebih baik telur tetas disimpan pada suhu 

rendah bila telur tetas memiliki lama simpan maksimal lima 

hari, sedangkan bila ditinjau dari lama simpan yang singkat 

berkisar tiga hari, maka telur tetas lebih baik disimpan pada 

suhu ruangan atau sekitar 27
0
C-30

0
C.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2. Latar Belakang 

Sektor peternakan itik di Indonesia kini mulai 

menggeliat dan sedang naik daun, baik ditingkat 

pengembangan peternakan (breeding), pembesaran maupun 

sektor kuliner yang menawarkan segala keunggulan produk 

dari itik. Hal ini dikarenakan usaha peternakan itik dianggap 

lebih mudah dari pada unggas lain, lebih tahan penyakit, dan 

pakan yang murah dengan menggunakan pakan tambahan 

berupa limbah, selain itu daging itik dianggap lebih sehat 

karena peternakan itik menggunakan pakan limbah organic. 

Itik hibrida merupakan jenis itik unggul tipe pedaging 

hasil dari kawin silang antara itik jantan peking dengan itik 

betina Khaki Chambell. Penemuan itik hibrida diharapkkan 

mampu memasok kebutuhan akan daging itik yang sekarang 

mulai diminati oleh penikmat kuliner di Indonesia. Kelebihan 

itik Hibrida anatara lain adalah pertumbuhan cepat, daya tahan 

baik, dan kualitas daging yang baik sehingga hal ini 

menimbulkan banyaknya permintaan DOD (Day Old Duck) 

itik Hibrida untuk diternakkan baik untuk fukos pada 

pembesaran maupun untuk focus dikembangbiakan guna 

menghasilkan anakan itik sendiri. Salah satu masalah 

pengembangan peterrnakan itik Hibrida adalah kurangnya 

ketersediaan DOD yang dikarenakan peternak lebih memilih 

menjual telur itik untuk dijadikan telur konsumsi dibandingkan 

dengan menetaskan telur dan menjual DOD karena dengan 

begitu peternak tidak perlu memelihara itik jantan selain itu 

faktor lain yang mempengaruhi adalah sifat itik yang tidak 



mengeram. Oleh karena itu penetasan secara buatan 

menggunakan mesin tetas menjadi pilihan untuk memproduksi 

DOD itik Hibrida. 

Usaha penetasan yang dilakukan oleh peternak pada 

umumnya dilakukan hanya didasarkan pada suhu mesin tetas 

dan kelembaban serta pemilihan telur tetas yang baik tanpa 

memperhitungkan lama simpan dan suhu penyimpanan. maka 

hasil yang didapatkan juga kurang maksimal.  

Hal ini akan mengakibatkan banyaknya telur fertil yang 

mengalami penurunan kualitas baik dikarenakan perubahan 

fisiologi telur itu sendiri maupun cemaran dari 

mikroorganisme dilingkungan sekitar yang mengakibatkan 

telur tetas tidak bisa menetas sehingga tidak jarang peternak 

yang memiliki usaha penetasan akan merugi. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh suhu penyimpanan terhadap daya 

tetas dan kematian embrio, bagaimana pengaruh lama simpan 

terhadap daya tetas dan kematian embrio,  dan apakah terjadi 

interaksi antara suhu penyimpanan dengan lama simpan 

terhadap daya tetas dan kematian embrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini antara lain ; 

1. Untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan 

terhadap daya tetas  dan kematian embrio.  

2. Untuk mengetahui pegaruh lama simpan terhadap 

daya tetas dan kematian embrio 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara suhu 

penyimpanan dan lama simpan terhadap daya tetas 

dan kematian embrio 

 

1.5. Kegunaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pertimbangan bagi penulis pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan daya tetas 

yang optimal dan kematian embrio seminimal mungkin serta 

sebagai acuan untuk kegiatan penetasan telur tetas itik Hibrida 

sehingga didapatkan DOD dengan kualitas yang baik. 

 

1.6.  Kerangka Pikir 

Itik Hibrida mmerupakan itik hasil perkawinan silang 

antara itik peking dengan itik Khaki Chambell yang sekarang 

mlai banyak dibudidayakan oleh peternak-peternak itik di 

Indonesia. Keunggulan dari itik ini antara lain pertumbuhan 

yang cepat, lebih tahan terhadap penyakit, tingkat 

produktivitas yang tinggi dan bersifat dwiguna. Adanya 

penemuan itik Hibrida ini dapat mengurangi penggunaan itik 

tipe petelur dalam penyediaan daging itik yang dapat berakibat 

pada pengurasan sumberdaya itik petelur  yang dijadikan 

sebagai itik pedaging. 

Suhu penyimpanan telur tetas yang baik 16
0
C-18

0
C 

dengan kelembaban 75-80%. Penyimpanan telur tetas yang 



baik adalah tempat terlindung dari pengaruh panas dan angin 

secara lansung, bersih serta tidak berbau. Hal ini disebabkan 

karena panas dapat menyebabkan kematian pada embrio yang 

sangat dini, sedangkan lama penyimpana telur tetas tidak 

boleh lebih dari tujuh hari, serta untuk mendapatkan telur tetas 

yang baik harus berasal dari perkawinan antara itik jantan 

denganitik betina dengan perbandingan jantan:betina sebesar 

1:6  sampai 1:8. 

Peningkatan budidaya itik Hibrida membuat beberapa 

peternak kualahan dalam memenuhi kebutuhan DOD yang 

semakin meningkat. Dalam kenyataan dilapang, semakin 

meningkatnya kebutuhan akan DOD tidak diikuti oleh 

peningkatan metode yang digunakan dalam kegiatan penetasan 

guna menghasilkan kualitas DOD yang baik. Kurangnya 

perhatian peternak terhadap lama simpan dan suhu 

penyimpanan mengakibatkan kurang optimalnya produktifitas 

penetasan, faktor pemilihan telur tetas yang sesuai dengan  

standart  juga harus dilakukan untuk mmendapatkan hasil yang 

optimal. Namun kedua faktor penentu ini seringkali diabaikan 

oleh peternak dengan anggapan bahwa semua telur tetas pasti 

bisa ditetaskan dan menghasilkan individu baru. Maka 

manajemen penyimpanan telur sebelum masuk kedalam mesin 

inkubator mutlak diperlukan Adapun alur penelitian dapat  

dilihat pada Gambar. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Kerangka operasional 
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1.7. Hipotesis  

 

Dari penelitian yang dilakukan, hipotesis yang muncul  

adalah, 

1. Suhu penyimpanan telur tetas berpengaruh positif 

terhadap tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif  

terhadap kematian embrio telur itik Hibrida. 

2. Lama penyimpanan telur tetas berpengaruh positif 

terhadap tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif 

terhadap kematian embrio telur itik Hibrida. 

3. Interaksi antara suhu penyimpanan dengan lama 

simpan berpengaruh positif terhadap tingkat daya 

tetas. 

4. Interaksi antara suhu penyimpanan dengan lama 

simpan berpengaruh Negatif terhadap kematian 

embrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penemuan Terdahulu 

2.1. 1. Itik Hibrida 

Itik hibrida merupakan itik silangan dari itik Peking 

dan itik Mojosari atau antara itik Peking dengan itik alabio. 

Peran itik sebagai penghasil daging di Indonesia menurut data 

statistic pada tahun 2010 masih rendah, yaitu hanya dapat 

memenuhi 6,4  ribu ton dari kebutuhan itik sebesar 14,3ribu 

ton, sehingga kekurangan daging mencapai 7,9ribu ton. 

protein daging itik adalah 23,5g, sedangkan  protein daging 

ayam adalah 18,2g, sehingga  selisih kandungan protein antara 

daging itik dan ayam adalah 5,3g (Saka, 2013). Lasmini dan 

Heriyati (1992) menjelaskan bahwa itik hibrida adalah hasil 

kawin silang antara itik alabio dengan itik tegal. ternak itik 

mempunyai kelebihan dibandingkan dengan unggas lainya. 

Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan itik yang lebih cepat, 

lebih tahan penyakit, dan pemeliharaan itik lebih mudah serta 

tidak memiliki sifat kanibal (Srigandono, 1997).  

2.1.2. Fertilitas 

Persentase fertilitas diperoleh dari jumlah telur yang 

fertile dibagi jumlah telur yang dieramkan dikalikan 100 

persen (mattitaputti, 2012).  Brahmantio dan Prasetyo 

melaporakn bahwa fertilitas telur peking sebesar 79,18%. 

Lasmini et al (1992) menunjukkan fertilitas hasil canding telur 

itik Alabio sebesar 80%. Hasil persilangan antara itik Alabio 

dengan Cihateup oleh Mattitaputri (2012) menunjukkan hasil 



Fertilitas 61%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

fertilitas telur tetas antara lain, usia induk jantan dan betina, 

imbangan jantan betina, genetiik, dan pakan (Blakely dan 

Bade, 1991). 

2.1.3. Suhu penyimpanan telur tetas dan Lama simpan 

 Suhu penyimpanan yang ideal berkisar antara 10-

20
0
C. Namun bila tidak memiliki lemari pendingin, telur dapat 

disimpann disuhu kamar yang sejuk dengan cukup ventilasi. 

Study yang dilakukan menunjukkan bahwa pada suhu tinggi 

30
0
C cocok untuk digunakan dalam lama simpan pendek satu 

hingga tiga hari, sedangkan penyimpanan pada suhu rendah 

15
0
C dapat digunakan pada penyimpanan lima hingga tujuh 

hari seperti pada Tabel. 2 berikut. 

Tabel. 1. Pengaruh suhu penyimpanan dan lama simpan  

  terhadap daya tetas 

Suhu 

penyimpanan 

(
0
C) 

Daya tetas 

Penyimpanan1-

3hari 

Penyimpanan 

5-7hari 
Perbedaan 

15 

20 

25 

30 

73,4  

76,3 

74,9 

77,1 

76,2 

75,0 

72,6 

36,3 

2,8 

1,3 

2,3 

40,8 

Sumber : Kortlang (1985) 

2.1.4. Penetasan 

Penetasan merupakan suatu usaha menghasilkan 

individu baru dari sebutir telur baik dengan cara alami maupun 

buatan. Penetasan dibedakan menjadi 2 yaitu, penetasan alami 



dengan cara dierami induk secara langsung dan dengan cara 

buatan menggunakan mesin tetas. Adapun keuntungan dan 

kerugian dari kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel .1 

Tabel .2. Keuntungan dan kerugian penetasan secara alami dan  

  buatan 

Penetasan secara alami Penetasan dengan cara 

buatan 

Persentase keberhasilan 

tinggi 

Bibit yang dihasilkan kuat 

Biaya murah dan tenaga 

kerja sedikit 

Kapasitas produksi rendah 

Terpengaruh cuaca 

Tingkat keberhasilan lebih 

rendah 

Bibit cenderung lemah 

Biaya dan tenaga kerja tinggi 

 

Kapasitas produksi tinggi 

Tidak terpengaruh cuaca 

Sumber :(William F, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Maylidya, 2013 

menyebutkan, bahwa temperatur optimum untuk penetasan 

telur itik yang paling baik berkisar 38-39
0
C yang 

menghasilkan daya tetas tinggi dan kematian embrio yang 

rendah dibandingkan dengan penetasan yang dilakukan pada 

suhu 36-37
0
C dan 37-38

0
C. 

2.1.5. Daya Tetas 

Daya tetas telur sangat ditentukan oleh  berbagai faktor 

terutama nilai gizi dari induk. Tetapi hasil ini baru dapat 

diketahui setelah anak ayam menetas (Wibowo dan Jafendi, 

1994). Banyak faktor  yang mempengaruhi daya tetas telur 

antara lain; berat telur, bentuk telur, keutuhan kulit telur, 

kualitas kulit telur, dan kebersihan kulit telur (Amrin, 2008). 



Faktor lain yang mempengaruhi daya tetas yaitu genetik, 

nutrisi, fertilitas, dan penyakit (Sinabutar, 2009). Daya tetas 

itik Hibrida hasil silang anatara itik Alabio dengan itik 

Cihateup memiliki daya tetas antara 58,07- 61,00% . Matitta 

Putri (2012). Ari Endar (2013) menyebutkan daya tetas itik 

Khaki Chambell berkisar antara 54,17%-70,33%.  

2.1.6. Kematian Embrio 

Persilangan dua galur itik, Alabio dengan Cihateup 

menghasilkan itik persilangan CA dengan persentase daya 

tetas yang tinggi (61.00%) dan kematian embrio yang rendah 

(39.00%), terbukti dengan tingkat heterositas yang dimiliki 

cukup tinggi untuk masing-masing sifat (58.55%) untuk daya 

tetas dan (-36.62%) untuk kematian embrio, sementara itik 

persilangan AC memiliki daya tetas yang rendah dan kematian 

embrio yang tinggi sehingga meghasilkan tingkat heterositas 

yang rendah pula. Hal ini menunjukkan bahwa persilangan 

antar dua galur dapat menghasilkan jenis itik hibrida yang 

berbeda dalam penampilan untuk sifat-safat reproduksi yang 

dimiliki. 2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa itik 

persilangan AC dan itik CA lebih unggul untuk beberapa sifat 

yang menonjol dari segi pertumbuhan dan performa 

dibandingkan dengan tetua murni(Matittaputri, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Teori 

2.2.1. Itik Hibrida 

Itik merupakan salah satu jenis unggas air (Waterfolws) 

yang termasuk kelas aves, ordo Anseriformes, family 

Anatidae, subfamily Anatinae, dan genus Anas (Srigandono, 

1997). Itik juga dikenal dengan nama ”Duck” atau bebek 

tergolong unggas air dalam systematic zoonologi tersusun 

sebagai berikut ; 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class : Aves 

Ordo  : Anseriformes 

Family : Anatidae 

Genus : Anas 

Species : Anas plathyrynchos 

Itik termasuk dalam salah satu jenis ternak unggas yang 

sangat umum dipelihara di Indonesia. Peternakan rakyat 

kebanyakan diusahakan secara turun-menurun dengan 

keterampilan yang diwariskan. Kenyataan ini memang 

membuat peternakan itik tetap berada dalam status tradisional 

dari generasi kegenerasi. Oleh karena itu perlu dilakukan 

peningkatan populasi ternak itik dan manajemen pemeliharaan 

guna mendapatkan hasil yang maksimal.  

Itik Hibrida merupakan itik unggul yang sekarang 

mulai banyak dibudidayakan oleh peternak-peternak itik di 

Indonesia. Itik Hibrida yang dikembangkan di Indonesia 

umumnya hasil silang antara itik Peking dengan itik Khaki 

Chambell ataupun dengan beberapa itik lokal. Itik ini memiliki 



keunggulan antara lain pertumbuhan yang cepat, lebih tahan 

terhadap penyakit, dan mudah dipelihara (Sinartani, 2011). 

 

2.2. Fertilitas telur tetas 

 Fertilitas diartikan sebagai persentase telur-telur yang 

memperlihatkan adanya perkembangan embrio dari sejumlah 

telur yang ditetaskan tanpa memperhatikan telur tersebut 

menetas atau tidak (Sinabutar, 2009).  Telur tetas itik yang 

fertil dihasilkan melalui proses dari perkawinan antara itik 

jantan dengan itik betina dan memiliki benih embrio. Tidak 

semua telur fertil bisa menetas. Hal ini dikarenakan kualitas 

fertilitas telur tetas yang tidak sama.  

Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin 

baik pula kemungkinan daya tetasnya. Hal-hal yang 

mempengaruhi  fertilitas antara lain asal telur (hasil dari 

perkawinan atau tidak), ransum induk, umur induk, kesehatan 

induk, rasio jantan dan betina, umur telur, dan kebersihan telur 

(Septiwan, 2007). Dalam usaha penetasan, telur yang fertil dan 

yang tidak fertil dapat dilihat dengan cara peneropongan 

(candling) setelah telur berusia 1 hari (1x24 jam). Contoh hasil 

peneropongan telur tetas yang feril dalam beberapa hari seperti  

Gambar .2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2. Contoh hasil peneropongan telur tetas. 

 

Perkembangan embrio tertunas didahului dengan 

pembuahan sperma pada ova pada tubuh induk betina. Induk 

betina juga dapat menghasilkan telur walaupun tanpa melalui 

proses perkawinan. Namun telur yang dihasilkan bersifat 

infertil sehinggga tidak terdapat embrio yang berkembang dan 

menetas menjadi individu. Fertilitas pada unggas terjadi pada 

infundibulum saluran oviduct. Induk unggas betina umumnya 

menghasilkan telur dari 1 buah ovarium aktif. Ovarium induk 

betina berupa bergerombol menyerupai anggur yang 

merupakan kumpulan ova hingga mencapai 200 buah yang 

nantinya berkembang menjadi kuning telur (yolk) (Setijanto, 

1998). 

 

2.3. Penetasan 

Ada beberapa tahapan dalam penetasan buatan, antara 

lain adalah pemilihan telur tetas, pembersihan telur tetas, 

fumigasi mesin tetas, pengaturan suhu dan kelembaban, dan 

candling atau peneropongan serta turning atau pemutaran 

posisi telur. Pemilihan telur tetas yang baik adalah telur tetas 

berasal dari hasil perkawinan induk jantan dan betina, bersih 



tanpa cuci, tidak ada kerusakan cangkang, berat, warna, dan 

bentuk harus normal. Fumigasi pada mesin tetas biasanya 

menggunakan bahan kimia berupa KmnO4 dan formalin guna 

menseterilkan mesin dari mikroorganisme yang dimungkinkan 

dapat menurunkan daya tetas. Sebelum mesin tetas digunakan, 

suhu dan kelembaban harus diatur dan distabilkan selama 

2x24 jam, hal ini ditujukan agar suhu dipastikan tidak 

mengalami perubahan lagi. Peneropongan dilakukan biasanya 

setelah 24 jam setelah telur dikeluarkan oleh induk, dengan 

tujuan telur-telur yang infertil dapat dijual kembali. Setelah itu 

peneropongan dilakukan pada hari ke-7, 16 dan 24. 

Pembalikan telur tetas dilakukan sebanyak 3-5 kali sehari 

dengan interval waktu yang sama.Pembalikan telur, hal ini 

bertujuan meratakan panas yang diterima telur selama periode 

penetasan, dan mencegah agar embryo tidak lengket pada 

salah satu sisi kerabang (Roni, 2012). 

Kondisi penetasan yang hangat dan lembab merupakan 

lingkungan yang baik untukberkembangnya mikroorganisme 

pembusuk seperti Salmonella spp dan Pseudomonas spp. 

Kedua jenis bakteri ini merupakan penyebab rendahnya  daya 

tetas telur itik. Tanda-tanda spesifik dari kontaminasi ini 

adalah kematian embrio yang tinggi pada hari ke-empat  dan 

ke-lima (Idayanti, 2003).  

 

2.4. Suhu penyimpanan telur tetas 

Suhu penyimpanan merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dalam kegiatan penetasan telur. Hal ini 

dikarenakan suhu dapat mempengaruhi kualitas telur tetas baik 

dari fisiologi dalam telur itu sendri maupun dari lingkungan. 

Seperti yang diketahui daya tetas menurun dengan semakin 

lamanya telur disimpan sebelum ditetaskan. Namun demikian 



perkembangan embrio pada saat penyimpanan telur sangat 

penting dalam menentukan kualitas embrio dan daya 

hidupnya. Untuk itu penghangatan telur secara periodik 

selama penyimpanan untuk menjaga pertumbuhan embrio 

menjadi penting (Irawati Bachari, 2006). 

Telur tetas yang disimpan dalam suhu dingin harus 

dihangatkan secara perlahan  dari suhu 15
0
C sampai suhu 

penetasan dalam periode waktu 18 jam sebelum telur 

ditetaskan.Hasil yang paling baik diperoleh pada penyimpanan 

kurang dari empat hari, namun karena alasan komersial telur 

itik dapat disimpan selama tujuh hari. Penyimpanan hingga 14 

hari dapat dilakukan denngan syarat telur disimpan dalam 

kantong plastik cryopcal tertutup dan dijenuhi dengan nitrogen 

pada suhu 11-12
0
C (Kortlang, 1989).  

Temperatur penyimpanan  sebaiknya tidak terlalu panas 

maupun terlalu dingin. Bila temperatur lingkungan panas lebih 

dari 27
0
C embrio akan mengalami  perkembangan yang tidak 

normal dan kebanyakan mati sebelum atau sesudah 

dimasukkan kedalam mesin tetas, penyimpanan telur yang 

baik yaitu 18,3
0
C bila  telur disimpan tidak lebih dari 14 hari. 

Neka (2010), menambahkan kelembaban dalam periode 

penyimpanan telur tetas yang baik adalah berkisar 75-85%. 

Hal ini dikarenakan pada periode penyimpanan dari bagian 

dalam telur akan mengalami penguapan sehingga kelembaban 

rendah hendaknya dihindari karena akan meningatkan 

penguapan. Penguapan yang terjadi akan menurunkan kualitas 

telur tetas, sedangkan Edjeng. S (2011) yang menyatakan 

bahwa  pada suhu rendah 18
0
C embrio mengalami masa 

dormansi yaitu embrio tidak mati namun berkembang lambat. 

 



2.5. Lama penyimpanan telur tetas 

Lama penyimpanan telur tetas juga harus mendapat 

perhatian khusus, karena telur bila ditempatkan pada suatu 

tempat dengan lama simpan yang panjang dan suhu yang 

berfluktuasi akan merubah struktur kimia telur. Penyimpanan 

yang dilakukan biasanya menunggu sampai jumlah telur tetas 

memenuhi kuota yang ditentukan sebelum dimasukkan 

kedalam mesin tetas tanpa perlakuan khusus. Hal ini tentu 

dapat menurunkan daya tetas dan meningkatkan kematian 

embrio yang  terjadi. Menurut Paimin (2003) usahakan jangan 

menyimpan telur tetas lebih dari tujuh hari, karena telur yang 

disimpan lebih dari satu minggu memiliki resiko kegagalan 

penetasan yang tinggi hal ini dikarenakan telur terpengaruh 

suhu dan kelembaban yang tidak ideal. Hartono (2010) 

menambahkan, penyimpanan telur tetas dengan cara posisi 

bagian tumpul diatas, dan daya tetas telur menurun sangat 

cepat setelah telur berumur tujuh hari. 

Telur tetas semakin lama disimpan akan 

mengakibatkan semakin lebarnya pori-pori cangkang dan 

dapat membuat mikroorganisme patogen mudah melakukan 

penetrasi masuk kedalam embrio selain itu pori-pori yang luas 

juga mengakibatkan meningkatkan pennguapan yang terjadi 

sehingga telur akan mengalami kehilangan banyak cairan 

(Rasyaf, 1990). Card dan Neshem (1979) menambahkan 

semakin lama telur disimpan maka serabut protein yang 

membentuk jala (ovomucin) menjadi rusak dan pecah karena 

kenaikan pH akibat terjadinya penguapan karbondioksida. hal 

ini menyebabkan air terlepas dari putih telur sehingga putih 

telur menjadi encer. Neka, (2010) menambahkan bahwa posisi 

kuning telur yang baik adalah ditengah-tengah telur. Posisi 

kuning telur akan bergeser dari pusat dan kemungkinan dapat 



menempel pada kulit telur bila telur mengalami penurunan 

kualitas.  

Bertambahnya umur telur tetas juga mengakibatkan 

penguapan cairan dan gas-gas dari dalam telur lebih banyak. 

Telur yang lebih lama disimpan akan kehilangan cairan yang 

lebih banyak. Fungsi cairan dalam telur adalah melarutkan zat-

zat nutrisi dalam telur dimana zat-zat tersebut digunakan untuk 

makanan embrio selama ada didalam telur. Selain 

memmbutuhkan zat-zat nutrisi embrio juga membutuhkan gas 

dari dalam telur lebih banyak, maka akan menghambat 

perkembangan embrio bahkan dapat menyebabkan kematian 

embrio (Neka, 2010). Semakin lama telur disimpan akan 

mengakibatkan perubahan karakteristik telur (mikro-

lingkungan embrio) dan setelah proses oviposisi, CO2 dan H2O 

akan berkurang dari telur, dan pH albumen meningkat dari 

sekitar 7,6 sampai sekitar 9,0 pH kuning telur meningkat dari 

sekitar 6,0 sampai sekitar 6,5, ketinggian albumen menurun, 

dan kekuatan membrane  kuning menurun juga. 

 

2.6. Daya Tetas 

Daya tetas merupakan  persentase jumlah telur yang 

menetas dari jumlah telur yang fertil. Daya tetas telur 

merupakan salah satu indikator di dalam menentukan 

keberhasilan suatu penetasan. Sampai saat ini belum ada 

metode yang dapat digunakan untuk menentukan daya tetas 

telur. Di dalam praktek, penentuan dan pemilihan telur yang 

mempunyai daya tetas tinggi tidaklah mudah, karena harus 

menunggu sampai telur ditetaskan. Daya tetas telur sangat 

ditentukan oleh  berbagai faktor terutama nilai gizi dari induk. 

Tetapi hasil ini baru dapat diketahui setelah anak ayam 

menetas (Wibowo dan Jafendi, 1994). 



Banyak faktor  yang mempengaruhi daya tetas telur 

antara lain; berat telur, bentuk telur, keutuhan kulit telur, 

kualitas kulit telur, dan kebersihan kulit telur (Amrin, 2008). 

Faktor lain yang mempengaruhi daya tetas yaitu genetik, 

nutrisi, fertilitas, dan penyakit (Sinabutar, 2009). Daya tetas 

dan kualitas telur tetas dipengaruhi oleh cara penyimpanan, 

lama penyimpanan, tempat penyimpanan, suhu lingkungan, 

suhu mesin tetas, pembalikan selama penetasan. Penyimpanan 

yang terlalu lama menyebabkan kualitas dan daya tetas 

menurun sehingga telur sebaiknya disimpan tidak lebih dari 7 

hari (Raharjo, 2004). Adapun cara menghitung daya tetas 

menurut North Bell (1990) adalah, 

 

 

 

2.7. Kematian Embrio 

Unggas memiliki perbedaan dalam sistem 

perkemmbangan embrio dengan mamalia. Perkembangan 

embrio pada unggas terjadi di luar tubuh sehingga dilakukan 

intervensi, dan perkembangan embrio pada unggas  lebih cepat  

dibandingkan degan mamalia. Perkembangan embrio pada 

telur terjadi pada tiga tahapan waktu yang berbeda yaitu, 

sebelum telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, waktu 

pengeluaran hingga masa inkubasi dan selama masa inkubasi 

berlangsung (Maulidya, 2013). 

Kematian embrio merupakan kematian yang terjadi 

pada embrio saat didalam cangkang atau belum menatas. Hal 

ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 

penyimpanan telur lebih dari tujuh hari, telur dalam kondisi 



kotor sehingga mudah terkontaminasi oleh bakteri yang masuk 

melaluli pori-pori. (Rasyaf, 1990). 

Kematian embrio dapat terjadi karena pakan induk 

mengalami defisiensi zat gizi seperti vitamin dan mineral, 

sehingga metabolisme dan perkembangan embrio menjadi 

tidak optimal.Untuk mengatasi hal ini, pada ransum induk 

perlu ditambahkan suplemen vitamin dan mineral yang banyak 

dijual dipasaran (Supriyanto, 2004). 

Telur yang kotor juga merupakan salah satu faktor 

kematian embrio. Para ahli melaporkan bahwa sekitar 0,5% - 

6% telur yang berasal dari ayam sehat mengandung E. coli dan 

sekitar 1,75% dari embrio yang mati mengandung E. coli 

serotype patogen. Sumber embrio yang terpenting adalah 

akibat pencemaran feses pada telur. Telur tetas yang berasal 

dari lingkungan yang kotor dengan kualitas kerabang yang 

tipis akan mudah kemasukan E.coli dan dapat mencapai yolk 

sac (Sayib, 2013). 

Selain itu, kematian embrio dapat terjadi karena 

prosedur penetasan yang tidak sesuai seperti, temperatur 

inkubator terlalu tinggi atau terlalu rendah, penyimpanan telur 

yang terlalu lama, telur tidak diputar. Akibatnya, embrio tidak 

dapat tumbuh normal dan akhirnya mati (Putri, 2009). 

Kandungan CO2 terlalu tinggi juga dapat menyebabkan 

kematian embrio. Aktifnya metabolisme embrio menyebabkan 

akumulasi CO2 didalam ruang penetasan. Selain dapat 

menyebabkan kematian embrio, jumlah CO2 yang terlalu 

banyak dapat menyebabkan anak ayam  yang berhasil menetas 

menjadi lemas dan lemah. Ventilasi atau aliran udara yang 

tidak baik menjadi faktor utama terjadinya penumpukan zat 

asam arang ini (Putri, 2009). 

 



BAB III 

MATERI DAN METODOLOGI 

 

3.1. Lokasi dan waktu penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Perumahan 

Kertoasri no.57 Malang, mulai tanggal 17 Agustus sampai 

dengan tanggal 20 September 2013. 

3.2. Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan telur tetas itik Hibrida 

sebanyak 240 butir yang dihasilkan dari perkawinan antara itik 

jantan Peking dengan itik betina Khaki cambell yang telah 

terseleksi. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu kurang 

lebih satu bulan hingga telur itik menetas semua. 

Alat- alat : 

1. Mesin tetas 

2. Egg Candler 

3. Termometer  

4. Higrometer  

5. Pembatas tiap perlakuan 

6. Higrometer  

7. Nampan tempat air pengatur kelembaban 

Bahan-bahan : 

1. Telur tetas itik Hibrida fertil 240 butir. 

2. Formalin dan kalium permangat, digunakan untuk 

fumigasi mesin 

tetas. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah 

metode percobaan faktorial (2x4) dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Pada penelitian ini terdapat 2 faktor 

perlakuan, faktor pertama adalah perlakuan dengan suhu 



penyimpanan telur tetas (P). Faktor kedua adalah perlakuan 

lama simpan telur tetas (R). Sehingga didapatkan delapan 

kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan yang dapat 

dilihat sebagai berikut; 

1. P1R1 : penyimpanan pada suhu 18
0
C dengan lama 

simpan satu hari 

2. P1R2 : penyimpanan pada suhu 18
0
C dengan lama 

simpan tiga hari 

3. P1R3 : penyimpanan pada suhu 18
0
C dengan lama 

simpan lima hari 

4. P1R4 : penyimpanan pada suhu 18
0
C dengan lama 

simpan tujuh hari 

5. P2R1 : penyimpanan pada suhu 30
0
C dengan lama 

simpan satu hari 

6. P2R2 : penyimpanan pada suhu 30
0
C dengan lama 

simpan tiga hari 

7. P2R3 : penyimpanan pada suhu 30
0
C dengan lama 

simpan lima hari 

8. P2R4 : penyimpanan pada suhu 30
0
C dengan lama 

simpan tujuh hari 

 

3.4.Proses pelaksanaan  

Pemilihan telur berasal dari hasil persilangan antara itik 

jantan Peking dengan itik betina Khaki Cambell. Penelitian ini 

menggunakan telur tetas fertil sebanyak 240 butir yang akan 

dimasukkan kedalam satu buah mesin tetas yang sama. Telur 

tetas didapatkan dari peternakan itik Hibrida Pak Titok di 

daerah Batu Malang. Tiap perlakuan menggunakan 10 butir 

telur dan tiga kali ulangan. Skema alur pelelitian ditampilkan 

pada Gambar.1, sedangkan  pembagian tiap-tiap floks 

ditampilkan pada Gambar.3. 



P1R4U2 P2R4U2 P2R3U3 P1R1U3 

P2R1U3 P2R2U2 P1R3U3 P2R4U3 

P2R4U1 P1R3U2 P1R4U3 P1R1U2 

P2R1U1 P1R2U2 P2R3U1 P2R2U1 

P1R3U1 P1R2U3 P2R3U2 P1R4U1 
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Gambar. 3. Penyusunan telur tetas dalam mesin tetas 

Keterangan : 

P1 = Perlakuan suhu 16-18
0
C 

P2 = Perlakuan suhu 28-30
0
C 

 

R1 = Perlakuan lama simpan telur 1 hari  

R2 = Perlakuan lama simpan telur 3 hari 

R3 = Perlakuan lama simpan telur 5 hari  

R4 = Perlakuan lama simpan telur 7 hari 

   

U1 = Ulangan perlakuan pertama 

U2 = Ulangan perlakuan kedua  

U3 = Ulangan perlakuan ketiga 

3.5. Variabel pengamatan 

1. Daya tetas. 

Daya tetas dihitung dengan rumus. 

 

  

2. Dead embrio. 

Dapat dihitung dengan rumus 

  

 



3.6. Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisa statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk 

mengetahui ada atau tidak pengaruh suhu penyimpanan dan 

lama simpan terhadap tingginya tingkat daya tetas dan 

kematian embrio. Untuk mengetahui interaksi antra suhu 

penyimpanan dengan lama simpan yang menghasilkan tingkat 

daya tetas paling tinggi dan kematian embrio paling rendah 

digunakan uji jarak berganda Duncan’s (Kuswanto,2012) 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Itik Hibrida merupakan hasil persilangan antara itik 

Peking dengan itik Khaki Cambell. 

2. Telur tetas adalah telur yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan antara itik jantan dan itik betina 

(dibuahi). 

3. Candler adalah alat yang digunakan untuk 

meneropong embrio didalam telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh suhu penyimpanan telur tetas terhadap  

          daya tetas 

          Tabel. 3. Data pengaruh suhu penyimpanan terhadap  

                       daya tetas 

Suhu 
Ulangan 

Rata-Rata 
1 2 3 

18
0
C 70,00±1,83

a
 75,00±1,73

a
 77,50±1,26

a
 74,17±1,53

a
 

30
0
C 67,50±1,50

a
 62,50±2,22

a
 62,50±2,50

a
 64,17±1,15

a
 

Rata-

rata 
68,75±1,67

b
 68,75±1,97

b
 70,00±1,88

b
 69,17±1,34

b
 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (a-b) menunjukan perbedaan yang 

nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan Tabel. 3 diketahui bahwa suhu 

penyimpanan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap tingkat 

daya tetas. Untuk mengetahui pengaruh suhu penyimpanan 

dalam berbagai level terhadap daya tetas dilakukan analisis 

ragam dan  terdapat pada lampiran 3. Daya tetas telur tetas 

yang disimpan pada suhu 18
0
C memiliki daya tetas lebih 

tinggi dibandingkan dengan telur tetas yang disimpan pada 

suhu 30
0
C. Hal ini dikarenakan pada suhu penimpanan yang 

rendah telur tetas mampu bertahan hingga 14 hari, sedangkan 

bila telur disimpan pada suhu tinggi hanya mampu bertahan 

hingga 7 hari karena pada suhu yg tinggi akan mengakibatkan 

telur tetas mudah menguap dan mengakibatkan putihg telur 

encer dan caladza semakin rapuh. Hal ini sesuai dengan 



pernyataan Kortlang (1989) yang menyatakan bahwa suhu 

penyimpanan yang ideal berkisar antara 10-20
0
C. Namun bila 

tidak memiliki lemari pendingin, telur dapat disimpan disuhu 

kamar yang sejuk dengan cukup ventilasi. Study yang 

dilakukan menunjukkan bahwa pada suhu tinggi 30
0
C cocok 

untuk digunakan dalam lama simpan pendek satu hingga tiga 

hari, sedangkan penyimpanan pada suhu rendah 15
0
C dapat 

digunakan pada penyimpanan lima hingga tujuh hari. 

Temperatur penyimpanan sebaiknya tidak terlalu panas 

maupun terlalu dingin. Bila temperatur lingkungan panas lebih 

dari 27
0
C embrio akan  mengalami  perkembangan yang tidak 

normal dan kebanyakan mati sebelum atau sesudah 

dimasukkan kedalam mesin tetas, penyimpanan telur yang 

baik yaitu 18,3
0
C bila  telur disimpan tidak lebih dari 14 hari. 

Neka (2010), menambahkan  kelembaban dalam periode 

penyimpanan telur tetas yang baik adalah berkisar 75-85%. 

Hal ini dikarenakan pada periode penyimpanan dari bagian 

dalam telur akan mengalami penguapan sehingga kelembaban  

rendah hendaknya dihindari karena akan meningatkan 

penguapan. Penguapan yang terjadi akan menurunkan kualitas 

telur tetas, sedangkan Edjeng (2004) yang  menyatakan bahwa  

pada suhu rendah 18
0
C embrio mengalami masa dormansi 

yaitu embrio tidak mati namun berkembang lambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.  Pengaruh suhu penyimpanan telur tetas terhadap    

 kematian embrio. 

           Tabel. 4. Data pengaruh suhu penyimpanan terhadap  

             kematian embrio 

Suhu 
Ulangan 

Rata-Rata 
1 2 3 

18
0
C 30,00±1,83

a
 25,00±1,73

b
 22,50±1,26

b
 25,83±3,82

b
 

30
0
C 32,50±1,50

a
 37,50±2,22

a
 37,50±2,50

a
 35,83±2,89

a
 

Rata-

rata 
31,25±1,67

a
 31,25±1,97

a
 30,00±1,88

a
 30,83±0,72

a
 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (a-b) menunjukan perbedaan yang 

nyata (P<0,05) 

Berdasarkan Tabel. 4 diketahui bahwa suhu 

penyimpanan telur tetas berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

tingkat kematian embrio. Untuk mengetahui pengaruh suhu 

penyimpanan dalam berbagai level terhadap daya tetas 

dilakukan analisis ragam dan  terdapat pada lampiran 4. Dari 

hasil yang didapat diketahui bahwa penyimpanan telur tetas 

pada suhu 18
0
C memiliki tingkat kematian embrio yang lebih 

rendah dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu yang 

30
0
C. Hal ini disebabkan karena suhu penyimpanan yang 

rendah akan mengurangi terjadinya penguapan telur yang 

dapat mengakibatkan putusnya Caladza yang akan 

menyebabkan kematian embrio. Selain itu pada suhu 

penyimpanan yang rendah (18
0
C) embrio didalam telur akan 

mengalami masa dormansi yaitu masa dimana embrio tumbuh 

dengan sangat lambat sebelum telur dimasukan dalam 

inkubator dan diberikan suhu yang sesuai dengan pertumbuhan 

embrio, sedangkan bila telur disimpan dalam suhu tinggi 



(30
0
C) embrio akan berkembang namun tidak sempura dan 

bila embrio tidak segera mendapatkan suhu yang optimal 

maka embrio akan mati. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Edjeng (2004) yang menyatakan bahwa  pada suhu rendah 

18
0
C embrio mengalami masa dormansi yaitu embrio tidak 

mati namun berkembang lambat sedangkan pada suhu 

dibawah 5
0
C embrio akan mati. 

 

4.3.  Pengaruh lama penyimpanan telur tetas terhadap  

 daya tetas  

          Tabel. 5. Data pengaruh lama simpan terhadap daya  

                         tetas 

Lama 

Simpan 

Ulangan 
Rata-rata 

1 2 3 

1 hari 65,00±2,12
a
 80,00±1,41

a
 70,00±1,41

a
 71,67±0,76

a
 

3 hari  80,00±0,00
a
 65,00±0,71

a
 85,00±0,71

a
 76,67±1,04

a
 

5 hari 75,00±2,12
a
 75,00±3,54

a
 80,00±1,41

a
 76,67±0,29

a
 

7 hari 55,00±0,707
b
 55,00±2,12

b
 45,00±2,12

b
 51,67±0,58

b
 

Rata-

rata 
68,75±1,24

b
 68,75±1,94

b
 70,00±1,41

b
 69,17±0,67

b
 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (a-b) menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Berdasarkan Tabel. 5 diketahui bahwa lama 

penyimpanan telur tetas berpengaruh  sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tingkat daya tetas. Untuk mengetahui pengaruh lama 

penyimpanan dalam berbagai level terhadap daya tetas 

dilakukan analisis ragam dan  terdapat pada lampiran 4. Dari 

tabel. 5. Dapat diketahu bahwa lama penyimpanan telur tetas 



yang baik adalah berkisar antara 3-5 hari. Hal ini dikarenakan 

pada penyimpanan telur tetas yang berusia 1 hari embrio 

belum sepenuhnya siap untuk tumbuh sehingga menguragi 

tingkat daya tetas. Sedangkan pada lama simpan 3-5 hari 

embrio telah terbiasa dengan suhu lingkungan dan lebih siap 

untuk tumbuh. Pada lama simpan 7 hari daya tetas menjadi 

rendah yang kemungkinan dikarenakan semakin lama telur 

tetas disimpan maka kualitas telur akan menurun dan akan 

mudah tercemari oleh mikroba patogen yag beresiko 

menurunkan daa tetas. Hal ini sesuai dengan pendapat Paimin 

(2003) yang menyatakan usahakan jangan menyimpan telur 

tetas lebih dari tujuh hari, karena telur yang disimpan lebih 

dari satu minggu memiliki resiko kegagalan penetasan yang 

tinggi hal ini dikarenakan telur terpengaruh suhu dan 

kelembaban yang tidak ideal. Rasyaf (1990) 

menambahkantelur tetas semakin lama disimpan akan 

mengakibatkan semakin lebarnya pori-pori cangkang dan 

dapat membuat mikroorganisme patogen mudah melakukan 

penetrasi masuk kedalam embrio, selain itu pori-pori yang luas 

juga mengakibatkan meningkatkan pennguapan yang terjadi 

sehingga telur akan mengalami kehilangan banyak cairan. 

Card dan Neshein (1979) menambahkan semakin lama telur 

disimpan maka serabut protein yang membentuk jala 

(ovomucin) menjadi rusak dan pecah karena kenaikan pH 

akibat terjadinya penguapan karbondioksida. hal ini 

menyebabkan air terlepas dari putih telur sehingga putih telur 

menjadi encer. Maryadi (2011) menambahkan bahwa Selama 

periode penyimpanan, telur disimpan pada suhu di bawah yang 

dibutuhkan untuk perkembangan morfologi embrio. Semakin 

rendah akan semakin lambat pertumbuhan embrio-nya. 

Namun, beberapa aktivitas selular, seperti kematian sel, tetap 



terjadi pada embrio. Perkembangan pertumbuhan embrio, 

perubahan karakteristik telur (mikro-lingkungan embrio) dan 

setelah proses oviposisi, CO2 dan H2O akan berkurang dari 

telur, dan pH albumen meningkat dari sekitar 7,6 sampai 

sekitar 9,0 pH kuning telur meningkat dari sekitar 6,0 sampai 

sekitar 6,5 sedangkan ketinggian albumen menurun, dan 

kekuatan membrane  kuning menurun juga. North dan Bell 

(1990), yang menyatakan temperatur penyimpanan sebaiknya 

tidak terlalu panas maupun terlalu dingin. Bila temperatur 

lingkungan panas (>27C) embrio akan mengalami  

perkembangan yang tidak normal  dan kebanyakan mati 

sebelum atau sesudah dimasukkan kedalam mesin tetas, 

penyimpanan telur yang baik yaitu 18,3
0
C bila  telur disimpan 

tidak lebih dari 14 hari. 

 

4.4. Pengaruh lama penyimpanan telur tetas terhadap 

kematian embrio        

Tabel. 6. Data pengaruh lama simpan terhadap kematian  

  embrio 

Lama 

Simpan 

Ulangan 
Rata-rata 

1 2 3 

1 hari 35,00±2,12
a
 20,00±1,41

b
 30,00±1,41

a
 28,33±0,76

a
 

3 hari 20,00±0,00
b
 35,00±0,71

a
 15,00±0,71

b
 23,33±1,04

b
 

5 hari 25,00±2,12
b
 25,00±3,54

b
 20,00±1,41

b
 23,33±0,29

b
 

7 hari 35,00±0,71
a
 20,00±2,12

b
 30,00±2,12

a
 48,33±0,58

a
 

Rata-

rata 
31,25±1,24

a
 31,25±1,94

a
 30,00±1,41

a
 30,83±0,67

a
 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (a-b) menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

 



Berdasarkan Tabel. 6. Diketahui bahwa lama 

penyimpanan telur tetas berpengaruh  sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tingkat daya tetas. Untuk mengetahui pengaruh suhu 

penyimpanan dalam berbagai level terhadap daya tetas 

dilakukan analisis ragam dan  terdapat pada lampiran 4. Dari 

tabel diatas dapat dilihat bahwa kematian kematian embrio 

terendah terjadi pada penyimpana dengan lama simpan 3-5 

haridan tertinggi terdapat pada lama simpan 7 hari. Hal ini 

dikarenakan semakin lama telur tetas disimpan maka akan 

meningkatkan potensi terjadinya cemaran mikroba patogen 

yang mampu membunuh embrio didalam telur. Selain itu 

dengan menyimpan telur tetas semakin lama maka akan 

mampu menurunkan kualitas telur diantaranya mengakibatkan 

putih telur semakin encer, pori-pori semakin besar yang 

membuat mikroorganisme mudah masuk, serabut protein yang 

membentuk jala (ovomucin) menjadi rusak dan pecah karena 

kenaikan pH akibat terjadinya penguapan karbondioksida. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Neka (2010) yang menyatakan 

bahwa bertambahnya umur telur tetas juga mengakibatkan 

penguapan cairan dan gas-gas dari dalam telur lebih banyak, 

telur yang lebih lama disimpan akan kehilangan cairan yang 

memiliki fungsi melarutkan zat-zat nutrisi dalam telur dimana 

zat-zat tersebut digunakan untuk makanan embrio selama ada 

didalam telur. Selain memmbutuhkan zat-zat nutrisi embrio 

juga membutuhkan gas dari dalam telur lebih banyak, maka 

akan menghambat perkembangan embrio bahkan dapat 

menyebabkan kematian embrio Mayes dan Takeballi (1984) 

menambahkan bahwa dampak dari periode penyimpanan yang 

semakin lama adalah hilangnya kelembaban, perubahan pH, 

dan terjadi penurunan bobot telur akibat dehidrasi dan 

penguapan sehingga mengakibatkan kematian embrio. Card 

javascript:;


dan Neshem (1979) menambahkan, semakin lama telur tetas 

disimpan  maka serabut protein yag membentuk jala 

(ovomucin) akan rusak dan pecah karena akibat kenaikan PH 

yang terjadi karena adanya penguapan karbondioksida. hal ini 

mengakibatkan air terlepas dari putih telur dan putih telur 

menjadi encer. Rasyaf (1990) menambahkan bahwa  telur tetas 

semakin lama disimpan akan mengakibatkan pori-pori 

cangkang semakin lebar yang membuat bakteri mudah 

melakukan penetrasi kedalam  telur. Selain itu semakin lama 

telur disimpan maka kunig ttelur akan bergeser kekiri, dan bila 

pergeseran telah terjadi maka bakteri akan lebih mudah  

mencapai posisi embrio. 

 

4.5. Interaksi Suhu penyimpanan dan lama 

penyimpanan telur tetas terhadap daya tetas dan 

Kematian embrio 

 

Tabel. 7. Data pengaruh interaksi suhu simpan dengan  

            lama simpan teradap daya tetas 

Suhu 

(
0
C) 

Lama Simpan (Hari) Rata-rata 

1 3 5 7 

18 66,7±1

,53
b
 

73,3±1

,15
a
 

93,3±0

,58
a
 

63,33±

0,58
b
 

74,17±1,343
a
 

30 76,7±1

,53
a
 

80,0±1

,00
a
 

60,0±1

,00
b
 

40,0±1

,00
b
 

64,17±1,833
b
 

Rata

-rata 

71,7±1

,53
a
 

76,6±1

,07
a
 

76,7±0

,79
a
 

58,3±0

,79
b
 

69,17±1,589
b
 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (a-b) menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

 



Berdasarkan Tabel. 7. diketahui bahwa interaksi suhu 

dengan lama penyimpanan telur tetas berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tingkat daya tetas. Untuk mengetahui 

pengaruh lama penyimpanan dalam berbagai level terhadap 

daya tetas dilakukan analisis ragam dan  terdapat pada 

lampiran 4. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa interaksi 

antara suhu penyimpanan 18
0
C dengan lama simpan 5 hari 

memiliki tingkat daya tetas tertinggi, sedangkan interaksi 

antara suhu penyimpanan 30
0
C dengan lama simpan 7 hari 

memiliki tingkat daya tetas sangat rendah. Hal ini dikarenakan 

pada penyimpanan telur tetas dengan suhu rendah 18
0
C telur 

tetas mampu bertahan hingga 14 hari dikarenakan embrio 

mengalami mas dormansi dimana embrio berkembang dengan 

sangat lambat sebelum dimasukkan dalam mesin inkubator, 

sedangkan pada penyimpanan suhu tinggi 30
0
C telur tetas 

hanya mampu bertahan dalam waktu kurang dari 7 hari. Hal 

ini dikarenakan pada suhu tinggi, semakin lama telur disimpan 

maka embrio akan tumbuh dengan cepat tetapi kurang 

maksimal sehingga mampu menurunkan daya tetas, selain itu 

mampu mempegaruhi pH, keenceran putih telur karena 

penguapan, dan memperlebar pori-pori telur tetas. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan North dan Bell (1990), yang 

menyatakan temperatur penyimpanan sebaiknya tidak terlalu 

panas maupun terlalu dingin. Bila temperatur lingkungan 

panas (>27C) embrio akan mengalami  perkembangan yang 

tidak normal  dan kebanyakan mati sebelum atau sesudah 

dimasukkan kedalam mesin tetas, penyimpanan telur yang 

baik yaitu 18,3
0
C bila  telur disimpan tidak lebih dari 14 hari, 

Septiwan (2007), menambahkan kelembaban dalam periode 

penyimpanan telur tetas yang baik adalah berkisar 75-85%. 

Hal ini dikarenakan pada periode penyimpanan dari bagian 



dalam telur akan mengalami penguapan sehingga kelembaban 

rendah hendaknya dihindari karena akan meningatkan 

penguapan.  

 

4.6. Interaksi suhu penyimpanan dan lama penyimpanan 

telur tetas terhadap kematian embrio. 

 

Tabel. 8. Data pengaruh interaksi antara suhu simpan  

dan lama simpan terhadap kematian embrio 

Suhu 

(0C) 

Lama Simpan (Hari) 
Rata-rata 

1 3 5 7 

18 
33,33±1

,53a 

26,67±1

,15a 

6,67±0,

57b 

36,67±0

,57a 
25,83±1,34a 

30 
23,33±1

,53b 

20,00±1

,00b 

40,00±1

,00a 

60,00±1

,00a 
35,83±1,58a 

Rata-

Rata 

28,33±1

,53a 

23,33±1

,07b 

23,33±0

,79b 

48,33±0

,79a 
30,83±1,46a 

Keterangan 

*Nilai dengan superskip (A-B) menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

 Berdasarkan Tabel. 8 diketahui bahwa interaksi suhu 

dengan lama penyimpanan telur tetas berpengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap tingkat kematia embrio. Untuk 

mengetahui pengaruh lama penyimpanan dalam berbagai level 

terhadap daya tetas dilakukan analisis ragam dan  terdapat 

pada lampiran 4.  Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kematian 

embrio tertinggi terjadi pada kombinasi antara suhu 

penyimpanan 30
0
C dengan lama simpan 7 hari. Hal ini terjadi 

karena dengan suhu penyimpanan tinggi maka embrio akan 

tumbuh dengan cepat tetapi tidak normal dan lama simpan 

yang panjang megakibatkanenurunan kualitas telur tetas antara 



lainterjadinya peguapan, membesarnya pori-pori cangkan 

telur, rapunya Caladza, encernya putih telur. Pada interaksi 

antara suhu penyimpanan 18
0
C dengan kombinasi lama 

simpan 5 hari memberikan dampak  kematian embrio yang 

sangat rendah. Hal ini disebabkan karena peyimpanan pada 

suhu rendah emrio mampu bertahan hingga 14 hari 

dikarenakan embrio mengalami masa dormansi atau 

perkembangan yang lambat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kortlang (1989) yang menyatakan bahwa penyimpanan telur 

tetas tidak boleh lebih dari tujuh hari suhu penyimpanan yang  

ideal untuk penyimpanan adalah 10-20
0
C, sedangkan hasil 

penelitian Kortlang menunjukkan bahwa penyimpanan pada 

suhu tinggi (30
0
C) baik digunakan untuk jangka pendek satu 

sampai tiga hari, sedangkan penyimpanan pada suhu  rendah 

(15
0
C) dapat digunakan pada lima sampai tujuh hari.  Rasyaf  

(1990) menambahkan, telur tetas semakin lama disimpan akan 

mengakibatkan semakin lebarnya pori-pori cangkang dan 

dapat membuat mikroorganisme patogen mudah melakukan 

penetrasi masuk kedalam embrio, selain itu pori-pori yang luas 

juga mengakibatkan meningkatkan pennguapan yang terjadi 

sehingga telur akan mengalami kehilangan banyak cairan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa. 

1. Suhu penyimpanan berpengaruh positif terhadap 

tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif terhadap 

kematian embrio. 

2. Lama penyimpanan berpengaruh positif terhadap 

tingkat daya tetas dan berpengaruh negatif terhadap 

kematian embrio 

3. Interaksi antara lama simpan dengan suhu 

penyimpanan berpengaruh positif terhadap daya tetas.  

4. Interaksi antara lama simpan dengan suhu 

penyimpanan berpengaruh negatif terhadap kematian 

embrio 

5. Interaksi antara lama simpan dengan suhu 

penyimpanan yang  memberikan pengaruh terbaik 

terhadap daya tetas dan kematian embrioyaitu 

interaksi antara suhu penyimpanan 18
0
C dengan lama 

simpan lima hari dan interaksi antara suhu 

penyimpanan 30
0
C dengan lama simpan tiga hari. 

Saran 

Bila telur tetas disimpan dalam suhu rendah 16-18
0
C 

maka sebaiknya telur disimpan dalam jangka waktu lima hari 

sebelum dimasukkan dalam mesin inkubator, sedangkan bila telur 

disimpan dalam suhu ruang 28-30
0
C maka sebaiknya telur 

disimpan dalam jangka waktu tiga hari sebelum telur tetas 

dimasukkan kedalam mesin inkubator. 
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Lampiran 1. 

Data hasil penetasan 

 

No 
Kombinasi 

Perlakuan 
Ulangan 

Tanggal 

menetas 

Jumlah 

menetas 

(Butir) 

Jml 

(%) 

1. P1R1 U1 
14 September 

2013 
5 

50 

2.  U2 
14 September 

2013 
7 

70 

3.  U3 
14 September 

2013 
8 

80 

4. P1R2 U1 
16 September 

2013 
6 

60 

5.  U2 
16 September 

2013 
8 

80 

6.  U3 
16 September 

2013 
6 

60 

7. P1R3 U1 
18 September 

2013 
9 

90 

8.  U2 
18 September 

2013 
10 

100 

9.  U3 
18 September 

2013 
9 

90 

10. P1R4 U1 
20 September 

2013 
6 

60 

11.  U2 
20 September 

2013 
7 

70 

12.  U3 
20 September 

2013 
6 

60 



13. P2R1 U1 
14 September 

2013 
8 

80 

14.  U2 
14 September 

2013 
9 

90 

15.  U3 
14 September 

2013 
6 

60 

16. P2R2 U1 
16 September 

2013 
8 

80 

17.  U2 
16 September 

2013 
7 

70 

18.  U3 
16 September 

2013 
9 

90 

19. P2R3 U1 
18 September 

2013 
6 

60 

20.  U2 
18 September 

2013 
5 

50 

21.  U3 
18 September 

2013 
7 

70 

22. P2R4 U1 
20 September 

2013 
5 

50 

23.  U2 
20 September 

2013 
4 

40 

24.  U3 
20 September 

2013 
3 

30 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Analisis statistik pengaruh suhu  

        penyimpanan dan lama simpan terhadap tingkat  

        daya tetas itik Hibrida. 

 

Suhu 
Lama 

simpan 

Ulangan 
Total  Total 

RATAAN 

1 2 3   

18 

1 5 7 8 20 

89 

6.67±1.53 

3 8 6 8 22 7.33±1.15 

5 9 10 9 28 9,33±0.58 

7 6 7 6 19 6,33±0.58 

30 

1 8 9 6 23 

77 

7.67±1,53 

3 8 7 9 24 8,00±1,00 

5 6 5 7 18 6,00±1,00 

7 5 4 3 12 4,00±1,00 

Total   55 55 56 166     

 

Suhu 
Lama simpan 

1 3 5 7 

18 20 22 28 19 

30 23 24 18 12 

Total 43 46 46 31 
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JK R 

25.5RJK
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31464643
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JK(PR) 

21PR)(JK

25.5-6-16667.1146667.1200)(

5.25616667.1148
3

3602
)(

5.25616667.1148
3

12....282220
PR)(JK

JK(B)-JK(A)-FK)(
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2
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Y
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JK Galat 

JK(G) = JKT- JK kelompok - JK(A)-JK(B)-JK(AB) 

JK(G) =65.8333-6-25.5-21 

JK(G) = 13.25 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hitung 
 F 

0,05 
F 0,01 

Suhu(P) 1 6 6 7.245283 4.49 8.33 

Lama(R) 3 25.5 8.5 10.26415 3.24 3.29 

PxR 3 21 7 8.45283 3.24 3.29 

Galat 16 13.25 0.828125       

 

F.Hit > F.Tabel 

1. Pengaruh suhu berpengaruh nyata terhadap tingkat daya tetas 

2. Pengaruh lama simpan berpengaruh sangat nyata terhadap daya tetas 

3. Pengaruh interaksi antara suhu penyimpanan dan lama simpan  

berpengaruh sangat nyata terhada daya tetas 

 



 

UJI  JARAK  NYATA DUNCAN (JND) 

 

 

JNT 

α% =  JND (α%, db galat,p) X SE 

         
SE = √KT galat/r 

          SE = √0.828125/3 

          
SE = 0.3033379 

           

 
2 3 4 5 6 7 8 

JND 

5 % 
3 3,15 3,23 3,3 3,34 3,37 3,39 

JNT 

5 % 
0,91001 0,9555 0,9797 1,0010 1,01314 1,0222 1,02832 

 

Perlaku 

an 

Rata 

an 

P2R4 P1R1 P1R4 P2R3 P1R2 P2R1 P1R3 P2R2 

Duncan 5%  

4 6 6,34 6,67 7,33 7,67 8 9,33 

P2R4 4 0 a 
          a 

P2R3 6 2 0 b 
     3 0,910 b 

P1R4 6,33 2,33 0,33 0 c 
    3,15 0,955 bc 

P1R1 6,67 2,67 0,67 0,33 0 d 
   3,23 0,979 bcd 

P1R2 7,33 3,33 1,33 1 0,67 0 e 
  3,3 1,001 de 

P2R1 7,67 3,67 1,67 1,33 1 0,33 0 f 
 3,34 1,013 de 

P2R2 8 4 2 1,67 1,33 0,67 0,33 0 g 
3,37 1,022 ef 

P1R3 9,33 5,33 3,33 3 2,67 2 1,67 0,67 0 
3,39 1,028 fg 

Kesimpulan 

 Interaksi antara suhu penyimpanan 18 derajat dengan lama 

penyimpanan selama 5  hari dan  penyimpanan selama 3 

hari dengan suhu penyimpanan 30
0
C memberikan pengaruh 

paling tinggi terhadap daya tetas. 



Lampiran 3. Analisis statistik pengaruh suhu penyimpanan 

        dan lama simpan terhadap  Kematian embrio. 

 

Suhu 
Lama 

simpan 

Ulangan 
Total Total Rataan 

1 2 3 

18 

1 5 3 2 10 

31 

3.33±1,53 

3 2 4 2 8 2.67±1,15 

5 1 0 1 2 0.67±0,58 

7 4 3 4 11 3.67±0,58 

30 

1 2 1 4 7 

43 

2.33±1,53 

3 2 3 1 6 2,00±1,00 

5 4 5 3 12 4,00±1,00 

7 5 6 7 18 6,00±1,00 

Total 
 

25 25 24 74 
  

 

Tabel dua arah 

Suhu 
Lama Simpan 

1 3 5 7 

18 10 8 2 11 

30 7 6 12 18 

Total 17 14 14 29 
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JK Galat 

JK(G) = JKT- JK kelompok - JK(A)-JK(B)-JK(AB) 

JK(G) = 71.8333-6-25.5-21 

JK(G) = 19.25 

 

Tabel analisis ragam 

SK Db JK KT 
F 

hitung 

 F 

0,05 

F 

0,01 

Suhu(P) 1 6 6 4.9870 4.49 8.33 

Lama(R) 3 25.5 8.5 7.0649 3.24 3.29 

PxR 3 21 7 5.8181 3.24 3.29 

GALAT 16 19.25 1.203125       

Fhitung> F table 

*. Suhu simpan berpengaruh nyta taterhadap daya tetas 

*. Lama Simpan berpengaruh sangat nyata terhadap 

daya tetas 

Untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memiliki perbedaan, 

maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan. 



UJI JARAK NYATA 

DUNCAN (JND) 

          

            JNT 

α% =  JND (α%, dbgalat,p) X SE 

         SE = √KT galat/r 

          SE = √1.203125/3 

          SE = 0.36524 

                    

  
JND 5 %   3 3.15 3.23 3.3 3.34 3.37 3.39 

JNT 5 % 0.36524 1.09572 1.15051 1.17973 1.20529 1.2199 1.23086 1.238164 

 

Perla

kuan 

Rata

an 

P2
R4 

P1
R1 

P1
R4 

P2
R3 

P1
R2 

P2
R1 
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P2
R2 Dunc

an 

5% 
 

N
o

t

a
s
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2 
2,3
3 

2,6
7 

3,3
3 

3,6
7 

4 6 

P1R
3 

0.66
67 

0 a 
      

0.36
5 

A 

P2R

2 
2 

1,3

3 
0 b 

     

1.09

5 

A

b 
P2R
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2.33

33 

1,6

7 

0,3

3 
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B
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P1R
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2.66
67 

2,0
0 

0,6
7 

0,3
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1.17
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C
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Kesimpulan 

 Interakasi antara suhu penyimpanan  30
0
C dengan  lama  

penyimpanan selama  tujuh hari memberikan pengaruh 

paling tinggi terhadap dead embrio 



Lampiran 5 

Gambar Kegiatan Penelitian 
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Keterangan ; 

1. Gambar.4. peternakan itik Hibrida .  

2. Gambar.5. dan 6. penyimpanan dalam ruang 3 bersuhu 

16
0
C 

3. Gambar. 7. Penyimpanan suhu ruang. 

4. Gambar. 8. Proses pemasukan telur  

5. Gambar. 9. Proses Candling 

6. Gambar.10. Hasil candling  umur 4 hari.  

7. Gambar.11 dan 12. Hasil Penetasan. 


