
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daun Sirih 

 Daun sirih (Piper betle L.) adalah tanaman yang 

menjalar dan merambat pada batang pohon, daunnya 

berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh bersilang-

seling, bertangkai secara umum telah dikenal masyarakat 

sebagai bahan obat tradisional (Hermawan, 2007). 

Affandi (2009) menambahkan daun sirih (Piper betle L.) 

adalah tanaman yang mempunyai tekstur agak kasar dan 

mengeluarkan bau jika diremas. Batangnya berwarna 

cokelat kehijauan, berbentuk bulat dan berkerut. Sirih 

hidup subur dengan ditanam di daerah tropis dengan 

ketinggian 300-1000 m di atas permukaan laut terutama 

di tanah yang banyak mengandung bahan organik dan air. 

Daun sirih juga mempunyai daya antibakteri. 

Kemampuan tersebut karena adanya berbagai zat yang 

terkandung didalamnya.  

 Daun sirih mengandung 4,2 % minyak atsiri yang 

sebagian besar terdiri dari Chavicol paraallyphenol 

turunan dari Chavica betel. Isomer Euganol 

allypyrocatechine, Cineol methil euganol dan 

Caryophyllen, kavikol, kavibekol, estragol, terpinen. 

Kavikol bersifat sebagai desinfektan dan antijamur 

sehingga bisa digunakan sebagai antiseptik, euganol dan 

methyl-euganol dapat digunakan untuk mengurangi sakit 

gigi, selain itu didalam daun sirih juga terdapat flavanoid, 
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saponin, dan tannin. saponin dan tannin bersifat sebagai 

antiseptik pada luka permukaan, bekerja sebagai 

bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi 

pada kulit, mukosa dan melawan infeksi pada luka. 

Flavanoid selain berfungsi sebagai bakteriostatik juga 

berfungsi sebagai anti inflamasi (Affandi, 2009). Daun 

sirih mengandung kavikol dan kavibetol yang merupakan 

turunan dari fenol yang mempunyai daya antibakteri lima 

kali lipat dari fenol biasa terhadap Staphylococcus 

aureus. Cara kerja fenol dalam membunuh 

mikroorganisme yaitu dengan cara mendenaturasi protein 

sel. Dengan terdenaturasinya protein sel, maka semua 

aktivitas metabolisme sel dikatalisis oleh enzim yang 

merupakan suatu protein. Daun sirih juga memiliki efek 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans, Streptococcus 

sanguis, Streptococcus viridans, Actinomyces viscosus, 

dan Staphylococcus aureu (Hajare, Darvheker, Shewale, 

and Patil, 2009). 

  

2.1.1 Klasifikasi Daun sirih  

 Dalimartha (1999) berpendapat bahwa daun sirih 

(Piper betle L.) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (Dikotil) 

Ordo   : Piperales 

Famili   : Piperaceae 
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Genus   : Piper 

Spesies  : Piper betle Linn 

 

2.1.2 Kandungan Daun Sirih 

 Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun sirih 

adalah senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan 

minyak atsiri  (Srisadono, 2008). Kandungan kimia yang 

dimiliki daun sirih antara lain 4,2% minyak atsiri yang 

terdiri dari kurang lebih 30% fenol derivate, antara lain 

kavikol dan juga mengandung betlephenol, selain itu 

didalam daun sirih juga terdapat flavanoid, tannin serta 

alkaloid yang memiliki daya pembunuh bakteri, 

antioksidan, fungisida serta anti jamur. (Mulyantana, 

2007). Daun sirih hijau yang diekstrak dengan pelarut 

etanol 80% dapat menghasilkan ekstrak yang 

mengandung senyawa fenol lebih tinggi daripada pelarut 

air (Putri, Wignyanto, dan Mayang, 2010). 

 

2.1.2.1 Flavonoid 

 Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol 

terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini 

merupakan zat warna merah, ungu dan biru, dan 

sebagaian zat warna kuning yang ditemukan dalm 

tumbuh-tumbuhan (Parubak, 2013). Senyawa flavonoid 

dan polivenol didalam daun sirih berfungsi sebagai 

antioksidan, antideabetik, antikanker, antiseptik dan 

antiflamasi, dan dalam beberapa kasus flavonoid dapat 

berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan 
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mengganggu fungsi dari mokroorganisme seperti bakteri 

atau virus (Hermiati, dkk., 2013). 

  Susanti (2008) menambahakan Flavonoid 

merupakan salah satu metabolit sekunder yang mana 

senyawa ini merupakan pereduksi yang baik, 

menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzim 

maupun non enzim. Flavonoid juga bertindak sebagai 

penampung yang baik radikal hidroksi dan superoksida 

dengan demikian melindungi lipid membran terhadap 

reaksi yang merusak. 

2.1.2.2 Minyak Atsiri 

 Minyak atsiri adalah minyak yang mudah 

menguap dan mengandung aroma atau wangi yang khas. 

Minyak atsiri dari daun sirih mengandung 30% fenol. 

Kavikol merupakan komponen paling banyak dalam 

minyak atsiri yang memberi bau khas pada sirih. 

Persenyawaan fenol ini diketahui memiliki aktivitas 

antibakteri dan minyak atsiri dari daun sirih juga dapat 

digunakan sebagai antijamur dan antioksidan (Parwata, 

Rita, dan Yoga, 2009). Minyak atsiri dari daun sirih 

terdiri dari kavikol, eugenol, dan sineol, dilihat dari 

strukturnya senyawa-senyawa tersebut tidak atau kurang 

larut dalam pelarut polar, sehingga pada fraksinasi 

digunakan pelarut non polar dan semi polar. Berdasarkan 

uji pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa minyak 

atsiri dapat meredam radikal bebas, melalui uji aktivitas 

peredaman radikal bebas secara UV-Tampak yaitu 

sebesar 81,91% (Harman, 2013). 
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 Minyak atsiri daun sirih yang berwarna kuning 

kecokelatan mempunyai rasa getir, berbau wangi dan 

larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan 

kloroform, serta tidak larut dalam air daun sirih 

mengandung minyak atsiri yang bersifat menghambat 

pertumbuhan mikroba. Minyak atsiri dan ekstrak daun 

sirih mempunyai aktivitas terhadap beberapa bakteri 

gram positif dan gram negatif (Aripin, 2013). 

  

2.1.2.3 Tannin 

 Tanin adalah suatu substansi yang banyak dan 

tersebar, sehingga sering ditemukan dalam tanaman. 

Tanin adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari 

tumbuhan, berasa pahit dan kelat, yang bereaksi dengan 

dan menggumpalkan protein, atau berbagai senyawa 

organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid, tanin 

diketahui mempunyai beberapa khasiat yaitu sebagai 

astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan 

(Mulyani dan Laksana, 2011). Berdasarkan struktur 

kimianya tannin dibagi menjadi empat yaitu gallotannin, 

ellagitannin, tannin kompleks dan tannin terkondensasi 

(Harborne, 1987).  

 Tannin terutama dimanfaatkan untuk proses 

penyamakan kulit. Tannin merupakan polifenol yang 

larut dalam air. Mekanisme antibakteri tannin antara lain 

menghambat enzim ektraseluler mikroba, mengambil alih 

substrat yang dibutuhkan pada pertumbuhan mikroba, 

atau bekerja langsung pada metabolisme dengan cara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Polifenol
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
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menghambat proses oksidasi, sehingga keluarnya air dan 

gas-gas dalam telur dapat di cegah (Nurwantoro dan 

Resmisari, 2004).  

2.1.2.4 Alkaloid 

 Alkoloid adalah kelompok besar senyawa organik 

alami dalam hampir semua jenis organisme berbagai efek 

farmakologi yang ditimbulkan seperti antikanker, 

antiinflalasi dan antimikroba. Alkaloid diantaranya 

berfungi sebagai antispasmodik. Alkaloid yang 

dihasilkan tumbuhan merupakan bagian dari sistem 

pertahanan diri. Alkoloid bersifat basa, di alam berada 

sebagai garam dengan asam-asam organik. Adanya sifat 

basa ini mempermudah memisahkan ekstrak total 

alkaloid dari komponen lainnya (Herborne, 1987). 

Alkaloid yang dihasilkan tumbuhan merupakan bagian 

dari sistem pertahanan diri. Senyawa tersebut berperan 

sebagai pelindung dari serangan infeksi mikroba patogen. 

Alkaloid berdasarkan jenis cincin heterosiklik 

nitrogennya diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu 

pirolidin, piperidin, isokuinolin, kuinolin dan indol 

(Hoque et al., 2011). 

 

2.2 Itik 

 Itik adalah salah satu jenis unggas air (water 

fowls) yang termasuk dalam kelas aves, ordo 

anseriformes, famili anatidae sub famili anatinae, tribus 

anatinae dan genus anas. Nenek moyang itik merupakan 

itik liar (Anas moscha) atau wild mallard, kemudian itik 
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liar ini dijinakkan oleh manusia hingga menjadi itik yang 

dipelihara sampai sekarang yang disebut Anas 

domesticus (Dewanti, Yuhan, dan Sudiyono, 2014). 

Arifah, Ismoyowati, dan Iriyanti  (2013) menambahkan 

bahwa Itik adalah ternak yang termasuk spesies unggas 

air. Itik Mojosari merupakan salah satu itik petelur 

unggul lokal yang berasal dari Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Bentuk badan itik 

Mojosari relatif lebih kecil dibandingkan dengan itik 

petelur lainnya. Ciri-ciri lain itik mojosari yaitu bulu 

pada betinanya berwarna coklat tua kemerahan dengan 

beberapa variasi yang tampak diseluruh permukaan 

tubuh, sedangkan pada jantan bulu pada bagian kepala, 

leher, sedangkan pada dada berwarna coklat hitam, 

bagian perut agak keputih- putihan, serta pada bagian 

punggung coklat tua Bobot telur tetas itik mojosari coklat 

rata- rata 65 - 75 g. Berat badan dewasa rata-rata 1,7 kg. 

Produksi telur rata-rata 230-250 butir/tahun (Prasetyo 

dan Susanti, 2000). 

2.3 Telur Tetas 

 Telur adalah salah satu produk peternakan unggas 

yang memiliki kandungan gizi lengkap dan mudah 

dicerna. Telur merupakan salah satu sumber protein 

hewani disamping daging, ikan dan susu. Secara umum 

terdiri atas tiga komponen pokok, yaitu kulit telur atau 

cangkang (11 % dari bobot tubuh), putih telur (57 % dari 

bobot tubuh) dan kuning telur (32 % dari bobot tubuh). 

Kualitas telur ditentukan oleh dua faktor, yakni kualitas 
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luarnya berupa kulit cangkang dan dalam berupa isi telur. 

Kualitas luar ini bisa berupa bentuk kerabang telur yang  

harus dalam keadaan utuh, bersih, licin dan berbentuk 

oval atau bulat telur, warna umumnya biru hijau, tekstur 

harus halus tidak kasar, sedangkan yang berkaitan 

dengan isi telur meliputi rongga udara kecil, kuning 

telurnya terletak ditengah dan tidak bergerak, putih telur 

bagian dalam kental dan tinggi pada bagian putih telur 

maupun kuning telur tidak terdapat noda darah maupun, 

serta bisa dilihat ada tidaknya noda-noda pada putih dan 

kuning telur (Dewanti, dkk., 2014). 

 Telur mempunyai pelindung yang keras dalam 

bentuk kulit telur/kerabang, maka yang terpenting untuk 

kualitas telur ditentukan dari sudut internal, yaitu dari 

komposisi gizinya. Komposisi gizi ini tentu saja 

dipengaruhi oleh makanan yang diberikan pada unggas. 

Faktor eksternalnya berupa bakteri perusak yang 

berusaha untuk masuk ke dalam telur melalui pori-pori 

pada kerabang telur. Kerabang telur atau egg shell 

mempunyai dua lapisan yaitu spongy layer dan 

mamillary layer yang terbungkus oleh lapisan lendir 

berupa kutikula. Lapisan luar terbentuk dari kalsium, 

phosphor dan vitamin D yang merupakan lapisan paling 

keras yang berfungsi melindungi semua bagian telur. 

Tebal tipisnya kerabang telur tergantung pada jumlah 

kalsium yang terdapat pada pakan (Ningtyas, Ismoyati, 

dan Sulistyawan, 2013). 
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 Telur itik yang akan ditetaskan hendaknya dipilih 

dari kelompok itik yang mempunyai produksi tinggi, ini 

dilakukan karena kelompok itik yang produktif 

cenderung akan dapat menghasilkan anak itik yang 

mempunyai potensi produksi telur yang baik. Untuk 

mendapatkan daya tetas yang baik, maka telur tetas harus 

dalam keadaan bersih. Kerusakan telur tetas umumnya 

terjadi beberapa jam setelah ditelurkan, karena perubahan 

suhu telur dari suhu tubuh (37°C) ke suhu kamar yang 

lebih rendah menyebabkan penyusutan isi telur. Bakteri 

dengan mudah dapat masuk melalui pori-pori telur, dan 

apabila sudah berada di dalam telur sulit sekali untuk 

dibunuh tanpa membunuh embrio yang ada, sehingga 

untuk mengatasinya telur tetas difumigasi dengan 

menggunakan 85 gram potassium permanganate dan 114 

gram formaldehyde. Fumigasi ini telah diklaim dapat 

membunuh bakteri Salmonella (Setioko, 1998).  

 

2.4 Pencelupan Telur Tetas 

 Pencelupan telur merupakan bagian dari proses 

fumigasi telur. Fumigasi telur harus dilakukan karena 

untuk mencegah dan mengurangi adanya 

mikroorganisme saat proses penetasan berlangsung. 

Telur yang baru dikeluarkan oleh induk terdapat berbagai 

macam mikroba serta sudah terkontaminasi oleh berbagai 

kotoran. Mikroba tersebut dapat mengganggu 

perkembangan embrio selama proses penetasan. 

(Nurwantoro dan Resmisari, 2004). Aripin (2013) 
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menambahakan pada saat proses penetasan harus 

diusahakan seminim mungkin adanya mikroorganisme, 

untuk itu telur tetas yang akan dimasukkan ke dalam 

mesin tetas harus dibersihkan dahulu dengan air sampai 

bersih dengan cara disemprot atau dicelupkan, hal ini 

dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan bibit 

penyakit yang menempel pada kerabang, agar bibit 

penyakit tidak mencemari isi telur dan mesin penetasan. 

Selain itu pencelupan telur ini merupakan bagian dari 

fumigasi telur. Achmanu dan Muharlien (2011) juga 

berpendapat bahwa kotoran yang terdapat pada cangkang 

telur tersebut akan menimbulkan adanya pertumbuhan 

mikroorganisme, untuk menanggulangi hal tersebut maka 

dilakukan pembersihan telur sebelum dimasukkan ke 

mesin tetas (inkubator). Pembersihan telur dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kering dan basah. 

Pembersihan ini bisa dilakukan dengan menggunakan air 

hangat yang telah diberi desinfektan  

2.5 Penetasan Telur 

 Penetasan adalah proses perkembangan embrio di 

dalam telur sampai menetas. Penetasan merupakan usaha 

yang dapat dilakukan untuk pengembangan populasi itik, 

sehingga permintaan konsumen terhadap produk hasil 

itik dapat terpenuhi. Penetasan dapat dilakukan secara 

alami dan buatan. Penetasan buatan lebih praktis dan 

efisien dibandingkan penetasan alami, dengan 

kapasitasnya yang lebih besar. Penetasan dengan mesin 

tetas juga dapat meningkatkan daya tetas telur karena 
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temperaturnya dapat diatur lebih stabil tetapi 

memerlukan biaya dan perlakuan lebih tinggi dan intensif 

(Ningtyas, dkk., 2013). 

 Pada dasarnya penetasan telur itik dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu penetasan secara 

alamiah dan secara buatan. Penetasan telur itik secara 

alamiah ini umumnya dengan menggunakan unggas lain 

yang memiliki sifat mengeram seperti entog atau ayam 

kampung. Cara alami ini umumnya mempunyai daya 

tetas yang tinggi, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. 

Entog mempunyai kemampuan mengeram yang sangat 

baik dan setiap ekor mampu mengerami sebanyak 15-30 

butir telur itik, tergantung ukuran, kondisi dan kualitas 

entog. Keuntungan cara alami ini antara lain mudah 

dilakukan petani kecil, daya tetas cukup tinggi, tidak 

memerlukan pengawasan yang intensif seperti 

pengaturan suhu dan kelembaban, serta pemutaran telur. 

Kerugian yang dialami yaitu kapasitas yang sangat 

terbatas, memerlukan biaya untuk memelihara entog dan 

resiko kematian entog lebih besar akibat terlalu lama 

mengeram atau penyakit lainnya (Rahman, 2013). 

 Penetasan telur itik dengan cara buatan yang 

menggunakan mesin tetas dengan tenaga listrik, banyak 

dilakukan masyarakat petani di pedesaan. Bentuk dan 

kapasitas mesin tetas sangat bervariasi mulai dari kotak 

kayu yang sederhana, hingga mesin tetas berkapasitas 

ribuan telur dengan pengontrol suhu dan kelembaban 

secara otomatis. Widyaningrum, Sudjarwo, dan 
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Achmanu (2012) menambahkan mesin tetas terbagi 

menjadi 3 tipe yaitu datar (flat type) yang hanya 

mempunyai kapasitas antara 50-600 butir, tipe kabinet 

(cabinet type) antara 600-15.000 butir dan tipe berjalan 

(walk-in type) dengan kapasitas >15.000 butir. Tahapan 

dalam penetasan buatan, antara lain adalah menyiapkan 

mesin tetas, pemilihan telur tetas, fumigasi mesin tetas, 

turning atau pemutaran posisi telur, penyemprotan telur 

tetas dan candling atau peneropongan. Mesin tetas harus 

dinyalakan minimal selama 24 jam sampai suhu di 

dalamnya konstan sebelum telur-telur dimasukkan.  

  

2.5.1 Suhu 

 Suhu penyimpanan adalah salah satu kunci 

keberhasilan dalam kegiatan penetasan telur, ini 

dikarenakan suhu dapat mempengaruhi kualitas telur 

tetas baik dari fisiologi dalam telur itu sendiri maupun 

dari lingkungan, ini dibuktikan bahwa daya tetas 

menurun akibat lamanya telur disimpan sebelum 

ditetaskan. 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 

(Darmanto, Achmanu, dan Sudjarwo, 2013). 

 Suhu yang baik untuk penetasan adalah 37,8°C, 

dengan kisaran 37,2-38,2°C. Pada suhu ini akan 

dihasilkan daya tetas yang optimum. Temperatur dan 
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kelembaban merupakan faktor penting untuk 

perkembangan embrio. Temperatur yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan kematian embrio ataupun 

abnormalitas embrio, sedangkan kelembaban 

mempengaruhi pertumbuhan normal dari embrio 

(Ningtyas, dkk., 2013). 

2.5.2 Kelembaban 

 Kelembaban udara dalam mesin tetas yang 

optimal selama penetasan harus dijaga, sehingga tidak 

terjadi dehidrasi. Kelembaban udara berfungsi untuk 

mengurangi atau menjaga cairan dalam telur dan 

merapuhkan kerabang telur. Jika kelembaban tidak 

optimal, embrio tidak mampu memecahkan kerabang 

yang terlalu keras (Aripin, 2013). Peningkatan dan 

penurunan suhu yang tidak konstan selama penetasan 

dapat menyebabkan kematian embrio. Kelembaban 

mesin tetas yang terlalu rendah akan mempercepat 

penguapan air dari telur, sehingga embrio akan 

kekeringan. Untuk mempertahankan kelembaban yang 

stabil, persediaan air didalam bak penampung harus 

selalu tersedia dan cukup (Ningtyas, dkk., 2013). 

 Kelembaban optimal berkisar 50-60%, untuk 

menjaga tingkat kelembaban yang tinggi, telur-telur 

dibasahi dengan cara dibilasi dengan kain hangat atau 

dengan cara menyemprotkan air. Penyemprotan empat 

kali sehari dengan air 25°C mampu meningkatkan daya 

tetas dari 55,7-77% menjadi 82,7-84,3%. Penyemprotan 

telur dengan air pada telur itik secara periodik dapat 
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menaikkan daya tetas sebesar 6%. (Widyaningrum, dkk., 

2012) 

2.5.3 Daya Tetas 

 Daya tetas adalah persentase telur yang menetas 

dari telur yang fertil. Daya Tetas dapat dihitung dengan 

rumus: Jumlah telur yang menetas / Jumlah telur yang 

fertil x 100% (Ningtyas, dkk., 2013). Putri, dkk (2010) 

menambahkan daya tetas telur adalah banyaknya telur 

yang menetas dibandingkan dengan banyaknya telur 

yang fertil dan dinyatakan dalam persen, daya tetas 

dipengaruhi oleh penyiapan telur, faktor genetik, suhu 

dan kelembaban mesin tetas, umur induk, kebersihan 

telur, ukuran telur, nutrisi dan fertilitas telur. Darmanto, 

dkk (2013) menyatakan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi daya tetas telur antara lain:  bentuk telur, 

keutuhan kulit telur, kualitas kulit telur, penyakit, cara 

penyimpanan, lama penyimpanan, tempat penyimpanan, 

suhu lingkungan, dan pembalikan selama penetasan. 

Penyimpanan yang terlalu lama menyebabkan kualitas 

dan daya tetas menurun sehingga telur sebaiknya 

disimpan tidak lebih dari 7 hari. Aripin (2013) 

menambahkan rataan daya tetas telur itik dengan 

pencelupan infusa daun sirih tertinggi sebesar 82,50 

persen dihasilkan dari perlakuan konsentrasi 30 persen 

dan rataan daya tetas terendah sebesar 70,22 persen dari 

perlakuan tanpa penggunaan infusa daun sirih. 

 

 



23 
 

2.5.4 Mortalitas Embrio 

 Mortalitas embrio adalah kematian yang terjadi 

pada embrio saat didalam cangkang atau belum menetas. 

Mortalitas Embrio dapat dihitung dengan rumus: Jumlah 

telur yang mati / jumlah telur yang fertil x 100% 

(Ningtyas, dkk., 2013). Dewanti, dkk., (2014) 

menambahkan bahwa kematian embrio dapat terjadi 

karena prosedur penetasan yang tidak sesuai seperti, 

temperatur inkubator terlalu tinggi atau terlalu rendah, 

penyimpanan telur yang terlalu lama, dan proses 

pemutaran telur yang tidak teratur, hal ini dapat 

menyebabkan panas yang mengenai telur menjadi tidak 

merata sehingga embrio akan lengket pada kerabang dan 

akhirnya menyebabkan kematian.  

 Penyebab kematian tersebut bisa diatasi dengan 

pemutaran telur yang dapat dilakukan 3 atau 5 kali setiap 

hari mulai hari ketiga atau keempat sampai dua hari 

sebelum telur-telur menetas. Bila mesin inkubator 

mempunyai alat pemutar telur otomatis, maka pemutaran 

dapat dilakukan setiap satu atau dua jam sekali. Besarnya 

sudut dan frekuensi pemutaran telur dapat mempengaruhi 

perkembangan embrio telur tetas.  

 Pemutaran telur yang benar berperan positif 

terhadap volume cairan subembryonic dan pembentukan 

rongga udara telur, sekaligus pemanfaatan protein oleh 

embrio (Putri, dkk., 2010). 

 

 


