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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Pencelupan Telur Tetas menggunakan   

   Ekstrak Daun Sirih terhadap Daya Tetas 

 Daya tetas diartikan sebagai persentase telur yang 

menetas dari telur yang fertil (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. 

Hasil perhitungan daya tetas dapat dilihat pada Tabel 2 

dan untuk data daya tetas dapat dilihat di Lampiran 1. 

 

Tabel 2. Data Pengaruh Pencelupan Telur Tetas  

 menggunakan Ekstrak Daun Sirih terhadap 

 Daya Tetas 

Perlakuan Rataan Daya Tetas (%) 

P0 33,33±15,43
b 

P1 46,43±16,13
d 

P2 39,29±17,35
c 

P3 29,76±9,49
a 

Keterangan: Superskrip huruf (a,b,c,d) yang berbeda 

  pada kolom yang sama menunjukkan   

  perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

 

 Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa 

pengaruh pemberian ekstrak daun sirih memberikan 
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perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap daya tetas. 

Hal ini didukung oleh hasil analisis ragam seperti pada 

Lampiran 2 membuktikan bahwa dengan adanya 

pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak daun sirih 

sampai dengan 30% memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap daya tetas. Hal ini disebabkan 

oleh ekstrak daun sirih yang terlalu pekat sehingga 

menutupi pori-pori kerabang telur yang menyebabkan 

itik kesulitan untuk menetas. Pemakaian ekstrak daun 

sirih sampai dengan 30% memang benar bisa 

menghambat pertumbuhan koloni bakteri dengan tidak 

ditemukannya mikroorganisme seperti lalat ataupun 

serangga pada telur, seperti yang diungkapkan oleh Sari 

dan Iadiartuti (2008) bahwa ekstrak daun sirih yang 

dipakai sebagai antiseptik pada kadar ekstrak 15%, 

jumlah pertumbuhan koloni bakteri berkurang sampai 

dengan 50%.  

 Aripin (2013) mengungkapkan penggunaan 

infusa daun sirih sebagai bahan sanitasi pencelupan telur 

itik dengan konsentrasi 30% daya tetas optimal dicapai 

sebesar 82,50% dan kematian embrio 17,50%, sedangkan 

dari perlakuan tanpa penggunaan infusa daun sirih 

diperoleh rataan daya tetas sebesar 70,22% oleh karena 

itu ekstrak daun sirih dapat dijadikan sebagai 

antimikroba, namun penggunaan ekstrak daun sirih 

sampai dengan 30% ini belum bisa efektif untuk 

meningkatkan daya tetas hal ini bisa terjadi karena terlalu 

pekatnya ekstrak sehingga menutupi kerabang telur yang 
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menyebabkan sulitnya itik keluar saat proses menetas 

(Fujiawati, Sujana, dan Darana, 2012). 

 Sirait (1986) menjelaskan telur itik memiliki 

kerabang yang tebal dan jumlah pori-porinya sedikit, 

pori-pori yang terdapat pada tiap butir telur berkisar 

antara 7.000 – 17.000 dan menyebar di seluruh 

permukaan telur. Kulit telur pada bagian tumpul 

memiliki jumlah pori-pori per satuan luas lebih banyak 

dibandingkan dengan pori-pori bagian yang lain, hal ini 

memperparah kondisi telur yang diberi perlakuan 

sebanyak 30% karena kerabang telur yang sudah tebal 

akan menjadi semakin tebal lagi yang menyebabkan itik 

kesulitan memecahkan cangkang telur sehingga kematian 

tidak bisa dihindari lagi. 

 Walaupun secara statistik tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang tidak nyata, namun 

penggunaan ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 10% 

memiliki daya tetas lebih tinggi daripada perlakuan 

kontrol. Hal ini terjadi karena pada perlakuan konsentrasi 

10% merupakan takaran yang paling tepat sehingga 

dihasilkan larutan yang tidak terlalu pekat, sedangkan 

pada perlakuan konsentrasi 30% menghasilkan larutan 

yang paling pekat sehingga dapat menurunkan daya tetas. 

Ghofir, Sugihartono, dan Thomas (2014) menjelaskan 

bahwa konsentrasi 10% bisa efektif mencegah 

tumbuhnya bakteri pada telur salah satunya Salmonella 

typhimurium. Selain itu, didalam ekstrak daun sirih 

mengandung minyak atsiri yang bersifat menghambat 
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pertumbuhan mikroba dan jamur. Komposisi dalam 

minyak atsiri terdiri dari senyawa fenol, turunan fenol 

propenil (sampai 60%) serta zat anti mikroorganisme dan 

zat penyamak (Parubak, 2013), zat anti mikroorganisme 

berupa polyfenol yaitu kavibetol dan kavikol (Susanti, 

2008). Harman (2013) menjelaskan kavikol berperan 

sebagai pemberi bau khas pada daun sirih dan memiliki 

daya bunuh bakteri lima kali lipat lebih tinggi daripada 

fenol biasa khusunya pada salah satu bakteri yang 

terdapat pada telur tetas itik yaitu Staphylococcus aureus. 

Kavibetol merupakan fenol yang khas dari minyak atsiri 

dan biasa disebut dengan betelfenol, selain itu kavibetol 

juga berkhasiat mensucikan kuman, sehingga pada 

konsentrasi 10% bisa didapatkan daya tetas yang lebih 

tinggi dari perlakuan kontrol.  

 Affandi (2009) menambahkan cara kerja 

polyfenol 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 sehingga sifat kulit telur dapat berubah ke 

arah impermebel atau tidak bisa ditembus air dan gas, 

dengan ini dapat mengurangi terjadinya keluarnya air dan 

gas-gas dalam telur dapat di cegah. Ekstrak daun sirih 

juga mengandung senyawa fitokimia berupa tannin. 

Tannin terutama dimanfaatkan untuk proses penyamakan 

kulit. Tannin merupakan polifenol yang larut dalam air. 

Mekanisme antibakteri tannin antara lain menghambat 



37 
 

enzim ektraseluler mikroba, mengambil alih substrat 

yang dibutuhkan pada pertumbuhan mikroba, atau 

bekerja langsung pada metabolisme dengan cara 

menghambat proses oksidasi, sehingga keluarnya air dan 

gas-gas dalam telur dapat di cegah (Nurwantoro dan 

Resmisari, 2004).  

 Hermiati, dkk (2013) menambahkan bahwa 

Hermiati, dkk (2013) menambahkan bahwa didalam 

ekstrak daun sirih juga terdapat senyawa flavonoid dan 

polivenol yang berfungsi sebagai antioksidan, 

antideabetik, antikanker, antiseptik dan antiflamasi, dan 

dalam beberapa kasus flavonoid dapat berperan secara 

langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi 

dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Selain itu 

ada juga senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh 

tumbuhan sebagai bagian dari sistem pertahanan diri. 

Senyawa tersebut berperan sebagai pelindung dari 

serangan infeksi mikroba patogen. Persentase daya tetas 

pada konsentrasi 0%, 10%, 20%, dan 30% dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun

    Sirih pada Pencelupan Telur Tetas Itik  

    Mojosari terhadap Daya Tetas dari masing- 

         masing Perlakuan 

 

4.2 Pengaruh Pencelupan Telur Tetas menggunakan 

      Ekstrak Daun Sirih terhadap Mortalitas Embrio 

 Mortalitas embrio atau kematian embrio 

merupakan kematian yang terjadi pada embrio saat 

didalam cangkang atau belum menetas, kematian embrio 

di dalam telur umumnya terjadi dalam periode awal 

penetasan dan periode akhir penetasan (Ningtyas, dkk., 

2013). Hasil perhitungan mortalitas embrio dapat dilihat 

pada Tabel 3 dan untuk data mortalitas embrio dapat 

dilihat di Lampiran 3.  
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Tabel 3. Data Pengaruh Pencelupan Telur Tetas  

   menggunakan Ekstrak Daun Sirih terhadap    

   Mortalitas Embrio 

Perlakuan Rataan Mortalitas Embrio (%) 

P0 60,71±14,81
b 

P1 47,62±18,44
a 

P2 59,52±17,88
b 

P3 65,48±9,49
c 

Keterangan: Superskrip huruf (a,b,c) yang berbeda pada 

 kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

 yang tidak nyata (P>0,05)  

 Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa 

embrio telur itik setelah dicelupkan dalam ekstrak daun 

sirih 10% memiliki mortalitas terendah (47,62%), 

sedangkan mortalitas embrio tertinggi (65,48%) terdapat 

pada perlakuan ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 

30%. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan 

adanya pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak daun 

sirih sampai dengan 30% memberikan pengaruh yang 

tidak nyata (P>0,05) terhadap mortalitas embrio, 

sehingga penggunaan ekstrak daun sirih sebagai bahan 

desinfeksi alami untuk telur tetas itik belum bisa 

mengurangi tingkat mortalitas embrio. Keadaan ini 

dipengaruhi oleh tekstur ekstrak daun sirih yang terlalu 

pekat yang akhirnya lengket pada kerabang telur dan juga  
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dipengaruhi oleh banyaknya penambahan ekstrak 

terutama pada konsentrasi 30% dalam proses pencelupan 

telur pada konsentrasi tersebut.  Ghofir, dkk (2014) 

menjelaskan efek dari perendaman dan pencelupan 

dengan konsentrasi yang terlalu banyak akan 

menyebabkan embrio yang muda prematur dan embrio 

dewasa tidak mampu untuk beradaptasi lebih lama 

sehingga mengakibatkan banyak embrio yang mati 

terutama pada fase siap menetas. 

 Kerabang telur merupakan salah satu dari struktur 

telur. Pada kerabang telur terdapat pori-pori yang 

berfungsi untuk pertukaran gas O2 dan CO2 atau 

digunakan sebagai jalan embrio untuk bernafas. Lisma 

(2009) menjelaskan bahwa fungsi kerabang telur selain 

untuk mempertahankan bentuk telur dan melindungi telur 

dari pengaruh lingkungan luar juga digunakan untuk 

pertukaran oksigen dan karbondioksida. Oksigen 

diperlukan embrio selama penetasan, sedangkan 

karbondioksida dikeluarkan sebagai hasil proses 

pernafasan embrio jadi lalu lintas pernafasan tersebut 

terjadi melalui pori-pori yang terdapat pada kerabang 

telur, sehingga apabila ekstrak daun sirih digunakan 

sebagai bahan desinfeksi telur tetas terutama dengan 

konsentrasi 30% akan mengakibatkan tingkat mortalitas 

embrio menjadi lebih tinggi, terutama pada saat umur 

telur memasuki hari ke-21 sampai hari ke-26 atau pada 1 

minggu sampai 2 hari menjelang telur menetas, karena 

pada hari tersebut merupakan masa-masa kritis untuk 
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embrio. Bachari, Sembiring, dan Tarigan (2006) 

menjelaskan bahwa tingkat kematian embrio yang 

banyak, terdapat pada masa kritis yaitu pada tiga hari 

pertama penetasan dan tiga hari sebelum jangka waktu 

menetas.  

 Selama proses penetasan perkembangan embrio 

tidak hanya dipengaruhi oleh bahan desinfeksi saja 

namun dapat juga dipengaruhi oleh proses penanganan 

saat penetasan (Wicaksono, Kurtini, dan Nova, 2013). 

Penanganan telur tetas dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kerusakan (fisik/kimia dari telur) yang bisa 

menurunkan daya tetas dan meningkatkan mortalitas. 

Penanganan telur yang baik sangat penting karena 

didalam telur sudah terdapat embrio yang sedang 

berkembang. Kerusakan fisik dapat disebabkan karena 

benturan, proses pengemasan yang salah, transportasi dan 

kerabang yang tipis, sedangkan kerusakan/perubahan 

komposisi telur dapat disebabkan karena suhu, 

kelembaban dan penyimpanan yang lama (Nurhalimah, 

Wijayanti, dan Widyaningsih, 2014).  

 Penanganan eksplode atau meletusnya telur 

ternyata juga harus diperhatikan saat proses penetasan 

berlangsung. Kejadian eksplode ini sering terjadi pada 

hari terakhir penetasan karena embrio yang telah mati 

tidak segera diketahui sehingga terjadi pembusukan. 

Pembusukan ini terjadi karena tingginya kelembaban 

setelah dilakukannya pembasahan telur yang 

menyebabkan adanya pertumbuhan bakteri.  
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 Bakteri pada embrio yang mati mengeluarkan 

CO2, NH3, dan H2S yang akan menyebabkan telur 

meletus (Mukhlisah, 2014). Bakteri ini akan 

menyebabkan telur meletus atau eksplode. Kejadian 

eksplode didalam mesin tetas ini akan menimbulkan 

percikan yang dapat menempel ke telur lain sehingga 

embrio yang terdapat didalam telur tersebut akan mati. 

Hal ini didukung oleh Fitri (2007) telur merupakan 

medium pertumbuhan yang baik bagi mikroorganisme 

karena mengandung senyawa-senyawa yang dapat 

menjadi sumber nutrien yang dibutuhkan oleh 

mikroorganisme. Mikroorganisme dapat menyebabkan 

kerusakan pada telur sehingga menjadi busuk. Persentase 

mortalitas embrio pada konsentrasi 0%, 10%, 20%, dan 

30% dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun

    Sirih pada Pencelupan Telur Tetas Itik  

  Mojosari terhadap Mortalitas Embrio dari  

         masing-masing Perlakuan 

 


