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THE EFFECT OF USING Pluchea indica Less. LEAF 

EXTRACT IN IMMERSION MOJOSARI DUCK EGGS 

AGAINIST HATCHABILITY AND EMBRYO 

MORTALITY 

 

Sugma Primatama Zamzamy(1), Edhy Sudjarwo(2) and Adelina 

Ari Hamiyanti(2) 

(1) Student at Faculty of Animal Husbandry Brawijaya 

University, Malang 
(2) Lecturer at Faculty of Animal Husbandry Brawijaya 

University, Malang 

ABSTRACT 

This research was carried out from October 25th to 

November 22th 2014 in Tani Wanita Lestari Sejahtera group at 

Modopuro village, Mojosari district Mojokerto regency. The 

purpose of the research was to evaluate the influence of 

Pluchea indica Less. leaf extract in hatching eggs immersion 

on the hatchability and mortality of embryos. The material of 

the research was 336 hatching eggs Mojosari duck. The 

research used experiment method by complete random 

scheme. The treatment consisted of four treatments and each 

treatments was repeated six times, so there were 24 units of 

experiment. Each experiment used 14 eggs so there were 336 

hatching eggs. The treatment consists of Pluchea indica Less. 

leaf extract 10%, 20% and 30%. Each extracts was dissolved 

in distilled water. The result of the research showed that the 

effect of extract Pluchea indica Less. leaf was not significant 

(P>0,05) on hatchability and embryonic mortality. Although 

statistically didn’t significant difference effect, but 

descriptively at a concentration of 10% is the best result. The 

hatchability listed from higher to the lower from P1 

44,05±19,91, P2 42,86±19,17, P0 28,57±14,98, P3 26,19±17,30 
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and embryo mortality are P3 71,43±16,29, P0 69,05±11,66, P2 

57,14±19,17, P1 55,95±19,91. The research concluded that 

extract Pluchea indica Less. leaf 10% to 30% was not able to 

increase hatchability and was not able to decrease duck 

embryos mortality. 

 

Keywords: Pluchea indica Less. leaf extract, egg immersion, 

Mojosari duck 
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RINGKASAN 

Penelitian dilaksanakan di usaha penetasan itik 

Kelompok Tani Wanita Lestari Sejahtera Desa Modopuro 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 

Oktober 2014 sampai 22 November 2014. Pembuatan 

simplisia daun beluntas dilakukan di UPT Materia Medica 

Batu pada tanggal 2 oktober 2014 – 8 oktober 2014. 

Pembuatan ekstrak daun beluntas dilakukan di Laboratorium 

Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang pada tanggal 9 

oktober 2014 – 14 oktober 2014. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan ekstrak daun beluntas (Pluchea indica Less.) pada 

pencelupan telur itik Mojosari terhadap daya tetas dan 

mortalitas embrio. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi tentang penggunaan 

ekstrak daun beluntas pada pencelupan telur tetas itik Mojosari 

terhadap daya tetas dan mortalitas embrio. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 336 

butir telur itik Mojosari milik Ibu Suhartatik sebagai ketua 

Kelompok Tani Wanita Lestari Sejahtera. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun beluntas 

dan aquades, sedangkan alat-alat yang digunakan adalah 

beaker glass, termometer, higrometer, termostat, egg candler, 
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timbangan elektrik, spidol, nampan, eggtray dan spon. Metode 

yang digunakan adalah percobaan lapang yang dirancang 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

yang digunakan sebanyak empat dan diulang enam kali, 

sehingga terdapat 24 unit percobaan. Setiap satu unit 

percobaan terdiri dari 14 butir. Perlakuan terdiri dari ekstrak 

daun beluntas 10%, 20% dan 30% yang memiliki berat 10 ml, 

20 ml dan 30 ml. Masing-masing ekstrak beluntas dilarutkan 

dalam aquades 100 ml aquades. Variabel yang diamati adalah 

daya tetas dan mortalitas embrio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

ekstrak daun beluntas dengan konsentrasi 10% sampai 30% 

memberikan perbedaan pengaruh yang tidak nyata terhadap 

daya tetas maupun mortalitas embrio (P>0,05). Walaupun 

secara statistik tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata, namun secara deskriptif konsentrasi 10% menghasilkan 

daya tetas yang paling tinggi dan mortalitas yang paling 

rendah. Rataan daya tetas dari yang tertinggi hingga terendah 

yaitu P1 44,05±19,91, P2 42,86±19,17, P0 28,57±14,98, P3 

26,19±17,30. Rataan mortalitas embrio dari yang tertinggi 

hingga terendah P3 71,43±16,29, P0 69,05±11,66, P2 

57,14±19,17, P1 55,95±19,91. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah penggunaan ekstrak daun beluntas pada pencelupan 

telur itik Mojosari konsentrasi 10% sampai 30% tidak dapat 

meningkatkan daya tetas dan menurunkan mortalitas embrio. 

Saran yang dapat diberikan adalah dalam penelitian mengenai 

penetasan operator perlu latihan terlebih dahulu, sehingga 

kesalahan yang disebabkan oleh operator dapat diperkecil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

            

1.1 Latar belakang 

Bibit itik atau Day Old Duck merupakan anak itik 

umur satu hari yang dihasilkan dari penetasan alami atau 

penetasan buatan. Penetasan alami dapat memanfaatkan 

unggas lain seperti ayam dan entog, hal ini dikarenakan itik 

sudah tidak memiliki sifat mengeram, sedangkan penetasan 

buatan menggunakan mesin tetas yang kondisinya disesuaikan 

dengan penetasan alami. Keunggulan penetasan buatan 

dibandingkan dengan penetasan alami adalah lebih efisien dan 

ekonomis karena dapat menetaskan telur tetas dalam jumlah 

banyak dalam waktu yang sama. Indikator keberhasilam dalam 

suatu penetasan buatan adalah tingginya persentase daya tetas. 

Daya tetas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kondisi telur tetas, mesin tetas dan operator. Syarat telur 

yang akan ditetaskan antara lain telur fertil, berat telur, bentuk 

telur, keutuhan cangkang telur, lama penyimpanan, kebersihan 

cangkang telur dan umur induk. Telur yang baru saja 

dikeluarkan induk akan terkontaminasi berbagai macam 

mikroorganisme patogen. Kontaminasi dimungkinkan ada dua 

yaitu dari dalam dan luar. Kontaminasi dari dalam disebabkan 

pecahnya pembuluh darah di saluran telur sehingga darah yang 

mengandung mikroorganisme dapat masuk ke telur, sedangkan 

kontaminasi dari luar berasal dari manure dan debu. 

Mikroorganisme tersebut dapat mengganggu perkembangan 

embrio selama proses penetasan, untuk menanggulangi hal 

tersebut maka dilakukan fumigasi telur tetas sebelum 

dimasukkan ke mesin tetas.  
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Fumigasi pada telur tetas terkadang dapat 

menimbulkan kematian embrio. Hal ini dikarenakan 

pemberian desinfektan dengan dosis yang terlalu tinggi. 

Fumigasi telur dapat dilakukan dengan pencelupan. 

Pencelupan dilakukan agar seluruh cangkang telur terlumuri 

bahan densifektan. Fumigasi dengan konsentrasi densifektan 

tingkat rendah tidak membunuh bakteri, sedangkan 

konsentrasi yang terlalu tinggi dapat membunuh embrio telur. 

Oleh sebab itu, diharuskan memakai ukuran secara tepat 

terhadap bahan kimia yang akan digunakan dalam melakukan 

pencelupan telur. Pembersihan telur yang tidak tepat dapat 

merusak kutikula telur, sehingga pencelupan telur dengan 

densifektan merupakan salah satu cara mengurangi kerusakan 

kutikula (Srigandono, 1997). Densifektan yang digunakan saat 

ini sebagian besar berasal dari bahan kimia. Densifektan dari 

bahan kimia masih dianggap lebih praktis dari pada 

densifektan alami, serta banyak tersedia di pasaran, sedangkan 

densifektan yang berasal dari bahan alami seperti tanaman 

belum banyak digunakan. Dewasa ini telah banyak penelitian 

yang membuktikan bahwa beberapa tanaman memiliki 

senyawa aktif atau zat fitokimia yang berperan sebagai 

antibakteri, salah satunya adalah beluntas. Daun beluntas 

(Pluchea indica Less.) merupakan tanaman semak yang 

tumbuh tegak dengan tinggi mencapai dua meter, dalam 

kehidupan sehari-hari daun beluntas telah banyak 

dimanfaatkan sebagai sayuran dan obat-obatan. Daun beluntas 

telah diteliti secara ilmiah memiliki aktivitas antibakteri 

karena mengandung sejumlah senyawa fitokimia (Widyawati, 

Wijaya, Hardjosworo dan Sajuthi., 2010). 

Penggunaan ekstrak daun beluntas dalam pencelupan 

telur tetas itik Mojosari diharapkan dapat menekan jumlah 
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mikroorganisme patogen pada cangkang telur khususnya 

bakteri patogen yang dapat mengganggu perkembangan 

embrio, sehingga dapat meningkatkan daya tetas dan 

menurunkan mortalitas embrio. Oleh karena itu, diperlukan 

penelitian menggunakan ekstrak daun beluntas (Pluchea 

indica Less.) sebagai bahan fumigasi telur. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

ektrak daun beluntas (Pluchea indica Less.) dapat 

meminimalisir mikroorganisme patogen pada cangkang telur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan ektrak daun beluntas (Pluchea indica 

Less.) dalam pencelupan telur tetas itik terhadap daya tetas 

dan mortalitas embrio. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi peternak maupun bagi pihak 

yang membutuhkan tentang penggunaan ekstrak daun beluntas 

(Pluchea indica Less.) dalam pencelupan telur tetas itik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daya tetas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu kondisi telur tetas, mesin tetas dan operator. Telur yang 

akan ditetaskan harus diseleksi menurut fertil dan infertil, 

berat telur, bentuk telur, keutuhan cangkang, lama 

penyimpanan, kebersihan cangkang dan umur induk. Telur 

yang baru saja dikeluarkan induk akan terkontaminasi 
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berbagai macam mikroorganisme patogen. Kontaminasi 

dimungkinkan ada dua yaitu dari dalam dan luar. Kontaminasi 

dari dalam disebabkan pecahnya pembuluh darah di saluran 

telur sehingga darah yang mengandung mikroorganisme dapat 

masuk ke telur, sedangkan kontaminasi dari luar berasal dari 

manure dan debu. Mikroorganisme tersebut dapat 

mengganggu perkembangan embrio selama proses penetasan, 

untuk menanggulangi hal tersebut maka dilakukan fumigasi 

telur tetas sebelum dimasukkan ke mesin tetas. Fumigasi telur 

tetas diharapkan mampu meningkatkan daya tetas karena dapat 

menekan jumlah mikroorganisme patogen yang akan 

mengganggu kehidupan embrio (Achmanu dan Muharlien, 

2011). Fumigasi telur tetas dapat dilakukan dengan 

pencelupan yang sifatnya rendah, sehingga tidak membunuh 

embrio. Pencelupan telur juga dapat mengurangi kerusakan 

kutikula (Srigandono, 1997). 

 Dewasa ini telah banyak penelitian yang membuktikan 

bahwa beberapa tanaman memiliki senyawa aktif yang 

berperan sebagai antibakteri, salah satunya adalah daun 

beluntas. Daun beluntas telah lama dikenal mempunyai 

banyak kegunaan baik sebagai tanaman pagar maupun 

tanaman obat dengan menggunakan seluruh bagian 

tanamannya dalam bentuk kering maupun segar. Kandungan 

senyawa fitokimia pada daun beluntas mempunyai beberapa 

aktivitas biologis salah satunya sebagai antibakteri. Daun 

beluntas mengandung alkaloid, minyak atsiri, tanin dan 

flavonoid sebagai antibakteri (Sulistyaningsih, 2009). 

Ardiansyah, Nuraida dan Andarwulan (2002) 

menyatakan bahwa ekstrak daun beluntas memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Stapylococcus aureus, Pseudomonas 

fluorescens, Escherichia coli, dan Salmonela typhi. Senyawa 
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antibakteri merupakan senyawa kimia atau biologis yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri (Pelezar dan 

Reid, 1979).  

 Berdasarkan kandungan fitokimia daun beluntas 

diatas, maka perlu dilakukan penelitian penggunaan ektrak 

daun beluntas (Pluchea indica Less.) sebagai bahan 

pencelupan telur itik Mojosari terhadap daya tetas dan 

mortalitas embrio. Bagan kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 
 Penggunaan larutan daun beluntas (Pluchea indica 

Less.) dalam pencelupan telur tetas itik dapat meningkatkan 

daya tetas dan menurunkan mortalitas embrio. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Beluntas 

 Beluntas (Pluchea indica Less.) merupakan tanaman 

perdu kecil, tumbuh tegak dan tinggi mencapai dua meter, 

bercabang banyak, berusuk halus, berambut lembut, daun 

bertangkai pendek, letak berseling. Daun berbentuk oval 

sungsang, ujung bulat lancip, tepi bergigi, berkelenjar dan 

berwarna hijau. Dalimartha (1999) menyatakan kedudukan 

taksonomi tumbuhan beluntas dalam tata nama atau 

sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Pluchea 

Spesies   : Pluchea indica Less.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tanaman Beluntas (Pluchea indica Less.) 
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Beluntas merupakan tumbuhan liar yang dapat hidup 

di berbagai tempat kecuali tempat yang banyak terdapat air. 

beluntas tumbuh liar di daerah yang cukup cahaya matahari 

dan memerlukan sedikit naungan. beluntas dapat hidup di 

daerah kering pada tanah keras dan berbatu. Tanaman beluntas 

tumbuh baik pada ketinggian 1000 diatas permukaan laut 

(Dalimartha, 1999). Beluntas merupakan tanaman yang 

mengandung antibakteri sehingga banyak dimanfaatkan 

sebagai obat (Susanti, 2007). Kandungan senyawa fitokimia 

pada daun beluntas mempunyai beberapa aktivitas biologis. 

Sulistyaningsih (2009) menyatakan bahwa serbuk simplisia 

dan ekstrak daun beluntas mengandung alkaloid, flavonoid, 

tanin dan minyak atsiri. Daun beluntas mengandung alkaloid 

sebesar 0,32%, tanin sebesar 2,35% dan flavonoid sebesar 

4,18% (Dalimartha, 1999). Arini dkk. (2006) menyatakan 

ekstrak beluntas 20% dapat menghambat Escherichia coli, 

sedangkan menurut Nurhalimah dkk. (2014) ekstrak beluntas 

15% sudah dapat menghambat Salmonella typhimurium. Zat 

fitokimia pada daun beluntas seperti flavonoid dan minyak 

atsiri memiliki aktivitas antibakteri karena mengandung suatu 

senyawa fenol. Fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat 

asam sehingga disebut juga asam karbolat (Sarwono, 1996). 

Pertumbuhan bakteri Escherichia coli dapat terganggu 

disebabkan adanya suatu senyawa fenol yang terkandung 

dalam ekstrak etanol daun beluntas. Kondisi asam oleh adanya 

fenol dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli (Susanti, 2007). 

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder. 

Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, 

menghambat banyak reaksi oksidasi, baik secara enzim 

maupun non enzim sehingga flavanoid pada daun beluntas 
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dapat dijadikan sebagai antibakteri (Susanti, 2007). 

Mekanisme flavonoid sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler 

yang mengganggu integritas membran sel bakteri. Flavonoid 

merupakan senyawa fenol, sementara senyawa fenol dapat 

bersifat koagular protein. Flavonoid merupakan senyawa polar 

karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih 

atau suatu gula, sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti 

etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, 

dimetilformamida, dan air (Harbone, 1987).  

 Minyak atsiri merupakan zat berbau yang terkandung 

dalam tanaman. Minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai 

campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur 

karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Minyak Atsiri 

berfungsi sebagai bakerisida dan fungisida (Harbone, 1987). 

Susanti (2007) menyatakan minyak atsiri dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Escherecia coli. Minyak atsiri 

mempunyai fungsi mencegah kerusakan tanaman oleh 

serangga atau hewan. Minyak atsiri terkandung dalam 

berbagai organ tumbuhan seperti didalam rambut kelenjar, 

didalam sel-sel parenkim, didalam rongga skizogen dan 

lisigen. Minyak atsiri dapat terbentuk secara langsung oleh 

protoplasma akibat adanya peruraian lapisan resin dari dinding 

sel atau oleh hidrolisis dari glikosida tertentu (Rasmehuli, 

1986).  

Tanin adalah suatu senyawa polifenol dari tumbuhan 

terasa pahit dan kelat yang bereaksi dan dengan 

menggumpalkan protein dan senyawa organik lainnya 

termasuk asam amino dan alkohol (Situmorang, 2009). Daun 

beluntas mengandung tanin sebanyak 2,35% (Dalimartha, 

1999). Reaksi penyamakan cangkang telur oleh tanin dapat 
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menimbulkan koagulasi lapisan kutikula kulit telur yang 

tersusun dari protein. Kulit telur yang tersamak dapat berubah 

sifatnya ke arah impermeabel atau tidak bisa ditembus air dan 

gas. Berarti keluarnya air dan gas-gas dalam telur dapat 

dicegah (Nurwantoro dan Resmisari, 2004). 

Alkaloid adalah golongan senyawa basa bernitrogen 

yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat pada berbagai 

tumbuhan. Alkaloid yang dihasilkan tumbuhan merupakan 

bagian dari sistem pertahanan diri. Senyawa tersebut berperan 

sebagai pelindung dari serangan infeksi mikroba patogen dan 

mencegah pemakanan oleh herbivora. Alkaloid dapat diekstrak 

dengan etanol. Penggunaan pelarut etanol dalam pembuatan 

ekstrak daun bertujuan untuk mengekstraksi semua senyawa 

yang berbobot molekul rendah (Hariana, 2006). Daun beluntas 

mengandung alkaloid 0,32% (Dalimartha, 1999). 

Daun beluntas yang tua lebih banyak mengandung 

senyawa fitokimia (Devy dkk., 2010). Pemanenan daun yang 

sudah tua diberi perlakuan khusus berupa pelayuan yang 

dilanjutkan dengan proses pengeringan secara perlahan agar 

diperoleh warna yang menarik. Kandungan senyawa fitokimia 

pada daun beluntas dapat diambil dengan cara mengekstrak. 

Pembuatan ekstrak bertujuan untuk mengambil zat fitokimia 

pada suatu tanaman. Metode yang digunakan dalam 

mengekstrak ada beberapa macam. Pengekstrakan dari 

tanaman ataupun hewan harus menggunakan pelarut yang 

sesuai. Beberapa jenis pelarut yang sering digunakan dalam 

ekstraksi antara lain : ether, yaitu ethyl ether, petroleum ether, 

benzen, heksana dan petroleum benzen. Alkohol dapat 

digunakan untuk lemak yang mudah larut dalam alkohol 

(Susanti, 2007). 

 



 

12 
 

2.2 Itik Mojosari 

 Itik Mojosari merupakan salah satu itik keturunan 

Indian runner yang berasal dari Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Itik Mojosari memiliki 

nenek moyang yang berasal dari Amerika Utara yaitu itik liar 

(Anas moscha) atau Wild mallard. Seiring berkembangnya 

zaman itik tersebut banyak dibudidayakan oleh masyarakat 

(Srigandono, 1997). Bentuk badan itik Mojosari relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan itik petelur lainnya (Prasetyo dan 

Susanti, 2000). Warna bulu itik Mojosari kemerahan dengan 

variasi coklat kehitaman, pada itik jantan ada satu sampai dua 

bulu ekor yang melengkung ke atas. Warna paruh dan kaki 

hitam. Berat badan itik jantan mencapai 1,8 - 2,0 kg sedangkan 

berat itik betina dewasa 1,6 - 1,8 kg (SNI, 2009). Itik Mojosari 

banyak dibudidayakan karena produksi telurnya yang tinggi 

dan disukai masyarakat. Produksi telur rata-rata 230-250 

butir/tahun. Berat telur rata-rata itik Mojosari adalah 69 g. 

Warna cangkang telur putih kehijauan.  

Masa produksi 11 bulan/tahun. Itik Mojosari bertelur 

pertama kali pada umur 25 minggu. Itik Mojosari memiliki 

masa produksi yang lebih lama dibandingkan dengan itik 

lainnya yaitu sampai tiga periode masa produktif, setelah umur 

tujuh bulan produksinya mulai stabil dan banyak. Dengan 

perawatan yang baik produksi perhari dapat mencapai rata-rata 

70 - 80% dari seluruh populasi. Telur itik mulai ditetaskan 

setelah dua bulan sejak awal bertelur karena kualitas telur tetas 

sudah stabil dan memenuhi syarat dari aspek bobot telur, 

ukuran telur, dan ketebalan cangkang. Telur tetas berasal dari 

induk yang berumur 8 – 15 bulan, induk yang terlalu muda 

akan menghasilkan telur berukuran kecil dengan cangkang 

yang tipis, sedangkan induk yang terlalu tua menghasilkan 
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telur yang terlalu besar dengan cangkang yang tebal sehingga 

akan mempengaruhi daya tetas (SNI, 2009). Telur tetas yang 

berkualitas dapat diperoleh dari induk yang memiliki genetik 

unggul, dengan perbandingan jantan dan betina (sex ratio) 

yang seimbang. Perbandingan sex ratio yang tepat untuk itik 

adalah 1 : 10 (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

 

2.3 Telur Tetas 

 Telur tetas adalah telur yang berasal dari itik betina 

yang sudah dibuahi oleh itik jantan. Ciri telur tetas yang baik 

adalah memiliki indeks yang sesuai, kulit telur tidak terlalu 

tebal atau tipis, berat sesuai bangsa itik. Bila dilakukan 

candling terdapat germinal disk (Dewanti dkk., 2014). Seleksi 

telur merupakan kegiatan memilih telur yang baik untuk 

ditetaskan agar menghasilkan daya tetas dan kualitas anak itik 

yang baik. Seleksi telur dilakukan sebelum telur dimasukkan 

ke mesin tetas. Seleksi telur terdiri dari telur fertil, bentuk 

telur, indeks telur, keutuhan cangkang, ketebalan cangkang, 

kebersihan cangkang telur, lama penyimpanan dan umur 

induk. Telur yang digunakan harus berasal dari induk yang 

tidak terlalu muda dan tua serta berasal dari induk yang sehat 

(Cahyono, 2011). Berat rata-rata telur itik Mojosari adalah 60 - 

70 g tergantung bangsa itik, telur yang terlalu besar dan terlalu 

kecil akan menghasilkan daya tetas yang rendah. Bentuk telur 

yang menyimpang dari keadaan normal akan menghasilkan 

daya tetas yang rendah. Bentuk telur normal adalah oval 

dengan indeks telur 72% - 74%. Telur yang retak juga akan 

menghasilkan daya tetas yang rendah karena akan 

mempengaruhi kehidupan embrio. Telur tetas juga harus 

berasal dari telur yang memiliki cangkang utuh dengan 

ketebalan yang sama. Lama penyimpanan telur tidak lebih dari 
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tujuh hari, Umur telur tetas yang paling adalah baik satu 

sampai empat hari (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas telur 

adalah rasio jantan dan betina, pakan induk, umur pejantan 

yang digunakan dan umur telur (Srigandono, 1997). Telur itik 

Mojosari berukuran besar dan berwarna kehijauan. Rata-rata 

berat telur itik mojosari 69 g (SNI, 2009). Bagian inti telur 

disebut germinal disk. Inti telur akan berkembang menjadi 

embrio. Embrio ini harus mendapatkan makanan untuk 

pertumbuhannya. Embrio mendapat makanan dari kuning telur 

(yolk), sehingga embrio selalu menempel pada sisi kuning 

telur. Putih telur (albumen) berfungsi sebagai pelindung 

embrio selama pertumbuhannya. Cangkang telur melindungi 

semua bagian telur dari kerusakan. Telur mempunyai pori-pori 

sebagai saluran masuknya O2 dan keluarnya CO2 (Achmanu 

dan Muharlien, 2011). 

   

2.4 Pencelupan Telur Tetas 

Pencelupan telur merupakan bagian dari fumigasi 

telur. Telur tetas yang akan dimasukkan ke dalam mesin tetas 

diperlukan usaha untuk menghilangkan mikroorganisme 

patogen yang menempel pada cangkang, agar tidak mencemari 

telur dan unit penetasan (Nurwantoro dan Resmisari, 2004). 

Pembersihan telur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara kering dan basah. Pembersihan secara basah dilakukan 

menggunakan air hangat yang telah diberi densifektan 

sedangkan pembersihan secara kering dilakukan dengan cara 

menghilangkan kotoran tanpa menggunakan air (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). Pembersihan telur yang tidak tepat dapat 

merusak kutikula telur, sehingga pencelupan telur dengan 
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densifektan merupakan salah satu cara mengurangi kerusakan 

kutikula (Mahfudz, 2004). 

Pencelupan telur tetas dilakukan sebelum proses 

penetasan. Pencelupan telur tetas dilakukan dengan 

mencelupkan semua bagian telur selama 10 detik. Setelah 

dicelupkan telur ditiriskan sampai permukaan telur kering 

(Aripin, 2013). Fumigasi telur tetas dapat dilakukan dengan 

pencelupan. Fumigasi tingkat rendah tidak membunuh bakteri 

patogen, sedangkan fumigasi yang terlalu tinggi dapat 

membunuh embrio itik. Oleh sebab itu diharuskan memakai 

ukuran secara tepat terhadap bahan yang akan digunakan 

dalam melakukan pencelupan. Pembersihan telur yang tidak 

tepat dapat merusak kutikula telur, sehingga pencelupan telur 

dengan densifektan merupakan salah satu cara mengurangi 

kerusakan kutikula (Srigandono, 1997).  

 

2.5 Penetasan 

 Penetasan buatan adalah usaha menetaskan telur 

dalam jumlah banyak pada waktu yang sama tanpa bantuan 

pengeraman induk. Penetasan buatan menggunakan mesin 

tetas yang dikondisikan sesuai dengan penetasan alami baik 

dari suhu, kelembaban dan pembalikan. Keunggulan penetasan 

buatan dibandingkan dengan penetasan alami adalah lebih 

efisien dan ekonomis karena dapat menetaskan telur tetas 

dalam jumlah banyak dalam waktu yang sama. Penetasan telur 

itik dengan mesin tetas harus dapat menyediakan lingkungan 

yang sesuai untuk perkembangan embrio. Penetasan telur itik 

secara alami dahulu dilakukan dengan cara dierami itik manila 

dan ayam buras, kelemahannya adalah telur itik yang 

ditetaskan jumlahnya sedikit. Sejalan dengan pemeliharaan itik 

secara intensif dimana dibutuhkan bibit itik dalam jumlah 
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banyak maka kebutuhan penetasan dengan mesin tetas 

semakin diperlukan (Meliyati, Nova dan Septinova, 2010). 

Mesin tetas yang memenuhi syarat adalah mampu 

mempertahankan suhu dan kelembaban, mempunyai ventilasi 

dan mampu melindungi telur dari segala gangguan (Achmanu 

dan Muharlien, 2011). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mesin 

tetas adalah penempatan telur harus sesuai, temperatur dan 

kelembaban harus stabil, pembalikan telur harus dilakukan 

berkala, pengaturan ventilasi harus dilakukan dengan tepat 

agar sirkulasi udara baik, memperhatikan masa kritis serta 

sanitasi mesin tetas sebelum telur dimasukkan (Subiharta dan 

Yuwana, 2012). 

Ningtyas, Ismoyowati dan Sulistyawan (2013) 

menyatakan suhu ideal penetasan itik adalah 380C – 390C. 

Scanes, Brant and Ensminger (2004) menyatakan suhu yang 

sesuai untuk penetasan telur itik adalah 37,70C – 38,30C  atau 

100 - 1010F. Suhu tersebut sesuai dengan suhu yang diterima 

telur dari induk, sedangkan suhu induk adalah 39 – 40,10C. 

Pengaturan suhu didalam inkubator dilakukan satu hari 

sebelum telur dimasukkan Suhu yang diukur dengan 

termometer ini memegang peranan yang sangat penting dalam 

penetasan telur karena hal ini berhubungan dengan faktor 

perkembangan embrio di dalam telur (Srigandono, 1997). Jika 

suhu terlalu rendah maka akan mempengaruhi embrio dalam 

hal perkembangan organ-organnya yang berkembang tidak 

secara proporsional, lebih lambat menetas dan menurunkan 

daya tetas, jika suhu didalam mesin tetas dibawah normal 

maka telur akan menetas lebih lama dari waktu yang 

ditentukan dan apabila suhu diatas normal maka waktu 

menetas lebih awal (Cahyono, 2011).  
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Kelembaban yang dibutuhkan yaitu 50 - 60% pada 

hari pertama sampai piping pertama dan setelahnya hingga 

menetas dinaikkan menjadi diatas 75% (Achmanu dan 

Muharlien, 2011). Kelembaban udara (humidity) juga penting 

dalam proses penetasan Ningtyas dkk. (2013). (Fujiawati, 

Sujana dan Darana, 2011) menyatakan jika kelembaban terlalu 

rendah menyebabkan embrio mati dalam telur. Kelembaban 

yang terlalu tinggi menyebabkan anak itik didalam telur sulit 

untuk memecahkan cangkang telur (Srigandono, 1997). 

Pembalikan telur diperlukan agar embrio tidak menempel di 

salah satu sisi cangkang telur, hal ini menirukan apa yang 

dilakukan oleh induk itik pada saat pengeraman. Ventilasi 

diperlukan agar sirkulasi udara dalam mesin tetas lancar 

(Subiharta dan Yuwana, 2012). 

 

2.6 Daya Tetas 

Daya tetas dihitung dengan membandingkan jumlah 

telur yang menetas dengan jumlah telur yang fertil. Telur 

dapat dikatakan menetas apabila Day Old Duck telah berhasil 

keluar dari telur secara sempurna dan sudah terpisah dari 

cangkang. Daya tetas dipengaruhi oleh telur tetas, mesin tetas, 

dan operator. Telur tetas itik harus memenuhi syarat yaitu telur 

harus fertil, sex ratio sesuai yaitu 1 : 10, memiliki berat telur 

sesuai yaitu 60 – 70 g tergantung bangsa itik, indeks telur 

sesuai yaitu 72 – 74 %, cangkang telur tidak terlalu tebal atau 

tipis, cangkang telur utuh dan bersih, lama penyimpanan tidak 

lebih dari tujuh hari namun daya tetas terbaik diperoleh dari 

penyimpanan satu sampai empat hari dan berasal dari induk 

yang sehat (Srigandono, 1997). Mesin tetas yang memenuhi 

syarat adalah mampu mempertahankan suhu dan kelembaban 

dan mempunyai ventilasi. Achmanu dan Muharlien (2011) 
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menyatakan syarat mesin tetas yang akan digunakan adalah 

mampu mempertahankan suhu dan kelembaban, mempunyai 

ventilasi dan mampu melindungi telur dari segala gangguan 

(Achmanu dan Muharlien, 2011). Ningtyas dkk. (2013) 

menyatakan suhu ideal penetasan itik adalah 380C - 390C. 

Scanes, Brant and Ensminger (2004) menyatakan suhu yang 

sesuai untuk penetasan telur itik adalah 37,70C sampai 38,30C 

atau 100 sampai 1010F. Kelembaban yang dibutuhkan yaitu 50 

- 60% pada hari pertama sampai piping pertama dan 

setelahnya hingga menetas dinaikkan menjadi diatas 75% 

(Achmanu dan Muharlien, 2011). Pengaruh operator dalam 

pengoperasian mesin tetas juga berpengaruh terhadap daya 

tetas, seperti pembalikan telur yang tidak sempurna, 

penanganan telur yang kasar, pengabaian masa kritis, serta 

kurangnya pengetahuan operator dalam pengoperasian 

(Srigandono, 1997). Daya tetas yang tinggi menjadi indikator 

bahwa faktor yang mempengaruhi proses penetasan sudah 

terpenuhi seperti telur tetas, mesin tetas dan operator. 

Achmanu dan Muharlien (2011) menyatakan rumus daya tetas 

telur adalah sebagai berikut: 

 

Daya Tetas  = 	
������	�����	�������

������	�����	������
 x 100% 

 

2.7 Mortalitas Embrio 

            Mortalitas adalah persentase telur yang tidak menetas. 

Mortalitas dalam hal ini meliputi telur dead embryo dan anak 

itik gagal menetas setelah proses pipping. Mortalitas embrio 

dihitung dengan membandingkan jumlah telur yang mati dan 

gagal menetas dengan jumlah telur yang fertil. Mortalitas 

embrio dipengaruhi oleh telur tetas, mesin tetas, dan 
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manajemen pelaksanaan (Achmanu dan Muharlien, 2011). 

Ningtyas dkk. (2013) menyatakan mortalitas embrio yang 

tinggi disebabkan suhu pada mesin tetas terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dan fluktuatif, penyimpanan telur yang terlalu 

lama dengan suhu yang tidak sesuai, penanganan yang tidak 

baik/kasar serta faktor mesin tetas.  

Kematian embrio banyak terjadi pada masa kritis 

selama waktu penetasan. Ada dua fase kritis embrio dalam 

penetasan, yaitu pada tiga hari pertama masa penetasan dan 

tiga hari terakhir masa penetasan. Masa kritis pertama tidak 

dilakukan pembalikan telur karena embrio sedang terjadi 

diferensiasi sel sehingga sangat sensitif. Suhu dan kelembaban 

memegang peranan yang penting saat masa kritis karena hal 

ini berhubungan dengan faktor perkembangan embrio di dalam 

telur. Jika suhu terlalu rendah maka perkembangan organ tidak 

proporsional, lebih lambat menetas dan menurunkan daya 

tetas. Jika suhu didalam mesin tetas dibawah normal maka 

telur akan menetas lebih lama dari waktu yang ditentukan dan 

apabila suhu diatas normal maka waktu menetas lebih awal 

(Cahyono, 2011). (Fujiawati, Sujana dan Darana, 2011) 

menyatakan jika kelembaban terlalu rendah menyebabkan 

embrio mati dalam telur. Kelembaban yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan anak itik didalam telur sulit untuk memecahkan 

kulit telur (Srigandono, 1997). Pembalikan diperlukan agar 

embrio tidak menempel di salah satu sisi cangkang telur, hal 

ini menirukan apa yang dilakukan oleh induk itik. Pengaturan 

ventilasi harus dilakukan dengan tepat agar sirkulasi udara 

dalam mesin tetas lancar (Subiharta dan Yuwana, 2012). 

Angka mortalitas yang tinggi menjadi indikator bahwa faktor 

yang mempengaruhi proses penetasan belum terpenuhi seperti 

telur tetas, mesin tetas dan operator. Achmanu dan Muharlien 
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(2011) menyatakan rumus mortalitas embrio adalah sebagai 

berikut: 

 

Mortalitas Embrio = 	
������	������	����

������	�����	������
 x 100% 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 

2014 sampai 22 November 2014 di Kelompok Tani Wanita 

Lestari Sejahtera desa Modopuro kecamatan Mojosari 

kabupaten Mojokerto. Pembuatan simplisia daun beluntas 

dilakukan di UPT Materia Medica Batu pada tanggal 2 oktober 

2014 sampai 8 oktober 2014. Pembuatan ekstrak daun beluntas 

dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri 

Malang pada tanggal 9 oktober 2014 sampai 14 oktober 2014. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan telur tetas itik Mojosari 

sebanyak 336 butir. Mesin tetas yang digunakan sebanyak satu 

unit berukuran 150 cm x 65 cm dengan kapasitas 340 butir. 

Ekstrak daun beluntas yang digunakan sebanyak 60 ml. 

 

3.2.1 Alat 

1. Mesin tetas 

Mesin tetas yang digunakan tipe still air incubator 

berukuran 150 cm x 65 cm dibagi menjadi dua bagian, 

masing-masing bagian berkapasitas 170 butir sehingga satu 

unit mesin tetas dapat menampung 340 butir. Mesin tetas 

terbuat dari kayu dengan dilapisi sterofoam pada bagian dalam 

agar dapat mempertahankan suhu. Mesin tetas diatur sesuai 

prosedural penetasan yaitu suhu 37,7 - 38,3 0C (100 - 1010F) 

dan kelembapan diatur 50 - 60% pada hari pertama hingga 

pipping, 75% pada masa kritis terakhir. Sumber pemanas 

berupa lampu listrik lima watt sebanyak delapan buah. Alas 
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mesin tetas untuk menampung telur terbuat dari kawat, 

sedangkan alas tempat nampan air terbuat dari kayu. Mesin 

tetas yang digunakan dapat menghasilkan daya tetas sampai 

80%.  

2. Beaker glass kapasitas 100 ml sebanyak tiga buah untuk 

menampung larutan ekstrak. 

3. Termometer merk Corona untuk mengukur suhu mesin 

tetas. 

4. Higrometer merk Helo untuk mengukur kelembapan 

mesin tetas. 

5. Termostat merk Cemani untuk mengontrol suhu mesin 

tetas. 

6. Egg candler untuk melihat keadaan embrio dalam telur. 

7. Timbangan elektrik merk Camry untuk menimbang berat 

telur. Timbangan ini memiliki ketelitian hingga 1 g. 

8. Nampan untuk menampung air dalam mesin tetas. 

9. Eggtray untuk menampung telur sementara. 

10. Spon untuk menggosok telur yang kotor. 

 

3.2.2 Bahan 

1. Telur tetas 

 Telur tetas yang digunakan berasal dari induk itik 

Mojosari berumur satu tahun. Penyimpanan telur tetas selama 

satu hari pada suhu ruang. Telur tetas yang digunakan 

diseleksi menurut berat telur, cangkang telur utuh, bentuk telur 

oval dan warna cangkang telur putih kehijauan. Rata-rata berat 

telur itik Mojosari yaitu yaitu 69 g (SNI, 2009), sedangkan 

rata-rata berat telur yang digunakan sebesar 69,08±2,20 g. 

Data berat telur tetas dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Ekstrak daun beluntas 
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 Ekstrak daun beluntas yang digunakan sebanyak 60 

ml. Ekstrak daun beluntas dikemas dalam enam botol, masing-

masing berkapasitas 10 ml. Untuk mendapatkan ekstrak 

konsentrasi 10% maka menggunakan satu botol ekstrak, 

konsentrasi 20% dua botol dan konsentrasi 30% tiga botol. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

lapang yang dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan sebanyak empat 

dan masing-masing perlakuan diulang enam kali, sehingga 

terdapat 24 unit percobaan. Setiap satu unit percobaan terdiri 

dari 14 butir sehingga jumlah telur tetas yang digunakan 

adalah 336 butir. Perlakuan yang diberikan adalah  : 

P0 = Tanpa pencelupan  

P1 = Aquades dengan penambahan ekstrak daun beluntas 10% 

(10 ml ekstrak + 100 ml aquades) 

P2 = Aquades dengan penambahan ekstrak daun beluntas 20% 

(20 ml ekstrak + 100 ml aquades) 

P3 = Aquades dengan penambahan ekstrak daun beluntas 30% 

(30 ml ekstrak + 100 ml aquades) 

  Plot dalam penelitian pada setiap unit percobaan harus 

memiliki peluang yang sama untuk diberi perlakuan tertentu. 

Pengacakan perlakuan dilakukan dengan cara undian. Ploting 

dalam mesin tetas disajiakan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Ploting dalam mesin tetas 

P1U3 P3U4 P1U1 P3U2 

P0U2 P2U1 P2U2 P3U5 

P0U1 P3U6 P1U6 P2U4 

P0U3 P1U4 P1U5 P0U4 

P3U3 P2U5 P0U6 P1U2 

P2U6 P0U5 P2U3 P3U1 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

3.4.1.1 Pembuatan Simplisia Daun Beluntas 

Pembuatan simplisia daun beluntas dilakukan di UPT 

Materia Medica Jl. Lahor no.87 Kota Batu pada tanggal 2 – 8 

oktober 2014. Prosedur pembuatan sebagai berikut: 

1. Dipanen 6 kg daun beluntas dari tanaman umur enam 

bulan. 

2. Dibersihkan dan dicuci dengan air bersih tiga kali atau 

sampai bersih, ditiriskan. 

3. Dijemur daun di rak secara merata dengan ketebalan yang 

sama selama dua hari pada ruangan yang terlindung dari 

sinar matahari (sampai rimpang kering). 

4. Dioven pada suhu 400C sampai benar-benar kering, 

diketahui beratnya sudah konstan dan di cek kadar air 

<10%. 

5. Didapatkan daun beluntas kering sebanyak 500 g. 

6. Digiling daun dengan mesin penggiling/penyerbuk mesh 

80/100 dan didapatkan serbuk daun beluntas sebanyak 

400 g setelah dipisahkan dari rimpang. 

 

3.4.1.2 Pembuatan Ekstrak Daun Beluntas 

Pembuatan ekstrak daun beluntas dilakukan di 

Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang pada 
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tanggal 9 – 14 oktober 2014. Prosedur pembuatan sebagai 

berikut: 

1. Ditimbang simplisia daun beluntas yang akan diekstrak 

sebanyak 400 g. 

2. Dimasukkan ke dalam beaker glass dan dituangkan 

pelarut (etanol 96%) dengan perbandingan (1 : 3) 1 kg 

bahan dalam 3 lt pelarut sehingga diperoleh 400 g 

simplisia dalam 1,8 lt etanol 96%. 

3. Direndam simplisia dan diamkan pada suhu kamar selama 

minimal 2 x 24 jam dengan sesekali diaduk. 

4. Disaring simplisia dengan menggunakan kertas saring 

whatman no. 40. 

5. Dievaporasi pelarut (mengandung bahan aktif) yang 

diperoleh untuk menghilangkan sisa pelarut. 

6. Dioven sisa pelarut yang masih tersisa pada suhu 40–

500C hingga bahan benar-benar tidak mengandung 

pelarut. 

7. Dikemas ekstrak ke botol kecil. 

8. Ditimbang ekstrak berdasarkan perlakuan. 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Dimasukkan telur ke mesin tetas untuk mengetahui telur 

yang fertil. 

2. Dikeluarkan telur dari mesin tetas untuk candling. 

3. Diseleksi telur tetas yang fertil. 

4. Diseleksi telur tetas berdasarkan bentuk, warna dan 

keutuhan cangkang telur. 

5. Dibersihkan telur tetas dari manure yang menempel 

dengan air hangat. 
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6. Dicelupkan telur ke larutan ekstrak daun beluntas dengan 

perlakuan 10%, 20% dan 30% selama 10 detik. Perlakuan 

kontrol tidak dicelupkan. 

7. Ditiriskan  telur sampai kering pada eggtray. 

8. Dimasukkan telur ke dalam mesin tetas. 

9. Diputar telur tetas dua kali sehari yaitu pada hari pukul 

07.00 WIB dan 18.30 WIB. 

10. Diamati perkembangan embrio dengan cara melakukan 

candling pada hari ke – 4, 7, 14, dan 21. 

11. Dibasahi telur tetas dengan air satu kali sehari pada hari 

ke – 11 sampai pipping. 

12. Dihitung daya tetas dan mortalitas embrio setelah 

menetas. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Daya tetas adalah persentase telur yang menetas dari 

jumlah telur fertil yang ditetaskan. Achmanu dan 

Muharlien (2011) menyatakan rumus daya tetas sebagai 

berikut: 

Daya Tetas  = 	
������	�����	�������

������	�����	������
 x 100% 

 

2. Mortalitas embrio adalah persentase embrio yang mati 

dari jumlah telur fertil yang ditetaskan. Achmanu dan 

Muharlien (2011) menyatakan rumus mortalitas embrio 

sebagai berikut: 

Mortalitas Embrio = 	
������	������	����

������	�����	������
 x 100% 
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3.6 Analisis Data 

 Data penelitian ini diolah menggunakan Microsoft 

Excel sehingga dapat diperoleh data rata-rata, dilanjutkan 

dengan analisis statistik yaitu menggunakan ANOVA. Apabila 

terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) atau sangat 

nyata (P<0,01) antar perlakuan maka akan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (Steel and Torrie, 1995). Model 

Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut: 

Yij = µ + πi + εij 

Keterangan: 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1, 2, 3, 4 

j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 

2. Beluntas (Pluchea indica Less.) merupakan tanaman perdu 

kecil, tumbuh tegak dan tinggi mencapai dua meter, 

bercabang banyak, berusuk halus, berambut lembut, daun 

bertangkai pendek dan letak berseling. Daun berbentuk 

oval sungsang, ujung bulat lancip, tepi bergigi, berkelenjar 

dan berwarna hijau. 

3. Zat fitokimia adalah zat kimia tertentu yang ditemukan 

pada tumbuhan. 

4. Fumigasi telur merupakan upaya membunuh 

mikroorganisme yang ada di cangkang telur. 
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5. Telur tetas adalah telur yang berasal dari induk itik yang 

sudah dikawini oleh pejantan. 

6. Itik merupakan jenis unggas air yang termasuk dalam 

kelas aves, ordo anseriformes, famili anatidae, subfamili 

anatinae, Tribus anatinae dan genus anas. Itik Mojosari 

merupakan salah satu itik petelur unggul lokal yang 

berasal dari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 

Jawa Timur. 

7. Pencelupan telur merupakan perendaman telur dalam 

larutan densifektan dengan tujuan menghambat atau 

membunuh mikroorganisme patogen pada cangkang telur. 

8. Mesin tetas tipe still air incubator adalah mesin tetas 

dengan sistem udara didalamnya tidak mengalami 

pergerakan. 

9. Daya tetas adalah persentase telur yang menetas. Daya 

tetas dapat dihitung dengan membandingkan jumlah telur 

yang menetas dengan jumlah telur yang fertil dikali 100%. 

10. Mortalitas adalah persentase telur yang tidak menetas. 

Mortalitas dalam hal ini meliputi telur dead embryo dan 

gagal menetas setelah proses pipping. Mortalitas dapat 

dihitung dengan membandingkan jumlah telur yang tidak 

menetas dengan jumlah telur yang fertil dikali 100%. 

11. Candling merupakan peneropongan telur untuk melihat 

perkembangan embrio. 

12. Pipping adalah retaknya telur pertama kali karena 

menetas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak 

daun beluntas terhadap daya tetas 

Daya tetas merupakan persentase telur yang menetas 

dari jumlah telur fertil yang ditetaskan. Pengaruh pencelupan 

telur tetas menggunakan ekstrak daun beluntas terhadap daya 

tetas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data pengaruh pencelupan telur tetas menggunakan 
ekstrak daun beluntas terhadap daya tetas 

Perlakuan Rataan daya tetas (%) 

P0 (Kontrol) 28,57±14,98a 

P1 (10%) 44,05±19,91b 

P2 (20%) 42,86±19,17b 

P3 (30%) 26,19±17,30a 

Keterangan : Superskrip huruf (a dan b) yang berbeda pada 
kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (P>0,05) 

 
Berdasarkan Tabel 2 ditunjukkan bahwa pengaruh 

penggunaan ekstrak daun beluntas pada pencelupan telur tetas 

itik Mojosari memberikan perbedaan pengaruh yang tidak 

nyata terhadap daya tetas. Hal ini didukung oleh hasil analisis 

ragam seperti pada Lampiran 3. Penggunaan ekstrak daun 

beluntas pada pencelupan telur itik Mojosari 10% sampai 30% 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

daya tetas. Hal ini disebabkan karena ekstrak daun beluntas 

konsentrasi 10% sampai 30% masih terlalu terlalu pekat 

sebagai bahan fumigasi. Telur itik memiliki cangkang yang 

tebal dengan jumlah pori-pori sedikit. Pori-pori tiap butir telur 
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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 (Sirait, 1986). Suhu yang 

tinggi pada proses penetasan menyebabkan ekstrak daun 

beluntas mengering dan mengeras karena kehilangan 

kandungan air sehingga hanya menempel pada cangkang telur. 

Ekstrak daun beluntas tersebut tidak dapat masuk pori-pori 

telur secara sempurna sehingga telur kurang terpengaruh oleh 

bahan fumigasi (Mahfudz, 2004). 

Walaupun secara statistik tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata, namun secara deskriptif pada 

konsentrasi 10% daya tetas lebih tinggi dari perlakuan kontrol 

seperti pada Tabel 2. Penggunaan ekstrak daun beluntas 10% 

merupakan dosis yang paling baik dibanding konsentrasi yang 

lebih tinggi karena larutan yang dihasilkan tidak terlalu pekat, 

sedangkan ekstrak daun beluntas 30% menghasilkan larutan 

yang paling pekat sehingga kandungan fitokimianya paling 

banyak. Penggunaan dosis desinfektan yang tepat akan 

mengoptimalkan hasil fumigasi, karena selain mikroorganisme 

patogen penggunaan desinfektan juga akan mempengaruhi 

kehidupan embrio (Aripin, 2013). 

 Ekstrak daun beluntas mengandung senyawa fitokimia 

yang mempunyai beberapa aktivitas biologis, salah satunya 

sebagai antibakteri (Noridayu, Faridah, Khoziriah dan Lajis, 

2011). Hal ini ditunjukan dengan persentase daya tetas pada 

perlakuan 10% lebih tinggi daripada perlakuan kontrol. 

Sulistyaningsih (2009) menyatakan bahwa serbuk simplisia 

dan ekstrak daun beluntas mengandung alkaloid, flavonoid, 

tanin, dan minyak atsiri. Senyawa  flavanoid (Parubak, 2013), 

alkaloid dan minyak atsiri (Susanti, 2007) dapat menghambat 
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pertumbuhan Escherecia coli. Senyawa tanin dapat 

menginaktifkan enzim dan mendenaturasi protein sehingga 

dinding sel bakteri mengalami kerusakan karena penurunan 

permeabilitas. Perubahan ini memungkinkan terganggunya 

transportasi ion-ion organik yang penting ke dalam sel 

sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan hingga 

kematian sel (Nurhalimah dkk., 2014). Ardiansyah (2003) 

menyatakan, semakin banyak ekstrak beluntas yang 

digunakan, semakin kuat daya hambat dan antibakteri yang 

dihasilkan sehingga dikhawatirkan akan menjadi toksin 

embrio. Arini dkk. (2006) menyatakan ekstrak beluntas 20% 

sudah dapat menghambat Escherichia coli, sedangkan menurut 

Nurhalimah dkk. (2014) ekstrak beluntas 15% sudah dapat 

menghambat Salmonella typhimurium. Hal ini 

mengindikasikan ekstrak beluntas 10% merupakan dosis yang 

paling baik dibanding konsentrasi yang lebih tinggi sebagai 

bahan fumigasi telur tetas, karena larutan yang dihasilkan 

tidak terlalu pekat. Aripin (2013) menyatakan, fumigasi 

tingkat rendah pada telur tetas tidak membunuh bakteri dan 

bibit penyakit, serta fumigasi dengan tingkat yang terlalu 

tinggi dapat membunuh embrio telur.  

 Penggunaan ekstrak daun beluntas sebagai bahan 

fumigasi belum mampu meningkatkan daya tetas pada telur 

itik Mojosari, walaupun pada perlakuan P1 daya tetas lebih 

tinggi daripada perlakuan kontrol tetapi daya tetas tersebut 

masih terlalu rendah. SNI (2009) menyatakan, daya tetas itik 

Mojosari dapat mencapai 70% sedangkan daya tetas di tingkat 

peternak mencapai 60-70%. Hal ini dapat dibuktikan pada 

analisa ragam pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak 

daun beluntas memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05). Analisa ragam pengaruh pencelupan telur tetas itik 
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Mojosari menggunakan ekstrak daun beluntas dalam berbagai 

level terhadap daya tetas dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Diagram persentase daya tetas masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram pengaruh penggunaan ekstrak daun 
beluntas pada pencelupan telur itik Mojosari 
terhadap daya tetas 
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4.2 Pengaruh pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak 

daun beluntas terhadap mortalitas embrio 

Mortalitas embrio merupakan persentase embrio yang 

mati dari jumlah telur fertil yang ditetaskan. Pengaruh 

pencelupan telur tetas menggunakan ekstrak daun beluntas 

terhadap mortalitas embrio dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data pengaruh pencelupan telur tetas menggunakan 

ekstrak daun beluntas terhadap mortalitas embrio 

Perlakuan Rataan Mortalitas Embrio (%) 

P0 (Kontrol) 69,05±11,66b 

P1 (10%) 55,95±19,91a 

P2 (20%) 57,14±19,17a 

P3 (30%) 71,43±16,29b 

Keterangan : Superskrip huruf (a dan b) yang berbeda pada 
kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (P>0,05) 

 
Berdasarkan Tabel 3 ditunjukkan bahwa pengaruh 

pemberian ekstrak daun beluntas memberikan perbedaan 

pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas embrio. Hal ini 

didukung oleh hasil analisis ragam seperti pada Lampiran 5. 

Penggunaan ekstrak daun beluntas pada pencelupan telur itik 

Mojosari sampai 30% memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05) terhadap mortalitas embrio. Hal ini disebabkan 

ekstrak beluntas yang digunakan terlalu pekat sehingga akan 

menutup pori-pori telur (Fujiawati dkk., 2011). Selama proses 

penetasan O2 diperlukan untuk proses pernapasan embrio, jika 

jumlah O2 dalam mesin tetas sedikit maka kematian embrio 

semakin banyak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kematian 

embrio lebih banyak terjadi pada minggu terakhir penetasan. 

Semakin besar embrio maka akan semakin banyak udara yang 
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dibutuhkan (Srigandono, 1997). Proses penetasan 

menyebabkan penguapan pada telur (Scanes et al., 2004). Air 

akan banyak menguap termasuk kandungan air pada ekstrak. 

Suhu tinggi menyebabkan ekstrak menjadi kering dan 

mengeras karena kehilangan kandungan air sehingga 

menempel pada cangkang telur dan menutupi pori-pori telur. 

Walaupun secara statistik tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata, namun secara deskriptif pada 

konsentrasi 10% mortalitas embrio lebih rendah dari perlakuan 

kontrol seperti pada Tabel 3. Angka mortalitas pada P1 yang 

lebih rendah dikarenakan ekstrak beluntas tidak terlalu pekat 

sehingga sedikit yang menutupi pori-pori telur (Fujiawati dkk., 

2011). Ekstrak daun beluntas 10% merupakan dosis yang 

paling baik dibanding konsentrasi yang lebih tinggi karena 

larutan yang dihasilkan tidak terlalu pekat, sedangkan ekstrak 

daun beluntas 30% menghasilkan larutan yang paling pekat 

sehingga kandungan fitokimianya paling banyak. Penggunaan 

dosis desinfektan yang tepat akan mengoptimalkan hasil 

fumigasi, karena selain mikroorganisme patogen penggunaan 

desinfektan juga akan mempengaruhi kehidupan embrio 

(Aripin, 2013). 

 Perkembangan embrio selama penetasan juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

kejadian explode (Wicaksono, 2013). Kejadian explode pada 

penelitian ini terjadi sebanyak 10 kali. Telur yang mengalami 

explode pada perlakuan kontrol sebanyak 1 butir, P1 sebanyak 

2 butir, P2 sebanyak 2 butir dan P3 sebanyak 5 butir. Hal 

terjadi dikarenakan ekstrak beluntas yang terlalu pekat 

menutupi pori-pori telur sehingga embrio banyak yang mati 

(dead embryo). Embrio yang mati akan cepat membusuk 

setelah dilakukan proses pembasahan telur. Air dari proses 
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pembasahan menyebabkan kelembaban telur tinggi. Cemaran 

bakteri patogen dapat terjadi pada kondisi suhu dan 

kelembapan yang tinggi karena perkembangannya optimal 

(Rohaeni dan Suryana, 2004). Kandungan bakteri yang tinggi 

menyebabkan telur explode karena bakteri pada embrio yang 

mati mengeluarkan CO2, NH3, N2 dan H2S (Mukhlisah, 2014). 

Kejadian explode menimbulkan percikan yang masih 

mengandung bakteri ke telur lain sehingga telur lain 

terkontaminasi. Bakteri patogen akan mengkontaminasi telur 

melalui pori-pori telur. Bakteri yang terinkubasi ke dalam 

dengan telur dapat membunuh embrio itik apabila mencapai 

konsentrasi yang tinggi (Ermansyah dkk., 2009). Kontaminasi 

berbagai bakteri patogen tersebut dapat menyebabkan 

kebusukan telur secara meluas. Kebusukan yang terjadi di 

dalam telur disebabkan oleh beberapa bakteri gram negatif dan 

yang paling banyak menyebabkan pembusukan di telur adalah 

Alcaligenes, Achromobacter, Psedomonas, Serratia, 

Escherichia, Hafina, Citrobacter, Proteus dan Aeromonas 

(Srigandono, 1997). Pengaruh operator dalam pengoperasian 

mesin tetas juga berpengaruh terhadap daya tetas (Srigandono, 

1997). Tingginya mortalitas pada penelitian ini disebabkan 

karena penulis tidak mengeluarkan telur dead embryo dengan 

segera, sehingga terjadi explode yang menyebabkan telur pada 

perlakuan lain tercemar oleh bakteri patogen. Dead embryo 

yang disebabkan oleh explode ini terjadi secara acak, sehingga 

menyebabkan variasi data yang besar. 

Penggunaan ekstrak daun beluntas sebagai bahan 

fumigasi belum mampu menurunkan mortalitas embrio pada 

telur itik Mojosari, walaupun pada perlakuan P1 mortalitas 

lebih rendah daripada perlakuan kontrol tetapi mortalitas 

tersebut masih terlalu tinggi. SNI (2009) menyatakan, 
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mortalitas itik Mojosari rata-rata sebesar 30% sedangkan 

mortalitas di tingkat peternak 30 – 40%. Hal ini dapat 

dibuktikan pada analisa ragam pencelupan telur tetas 

menggunakan ekstrak daun beluntas memberikan pengaruh 

yang tidak nyata (P>0,05). Analisa ragam pengaruh 

pencelupan telur tetas itik Mojosari menggunakan ekstrak 

daun beluntas dalam berbagai level terhadap mortalitas embrio 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Diagram persentase mortalitas 

embrio masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram pengaruh penggunaan ekstrak daun 
beluntas pada pencelupan telur itik Mojosari 
terhadap mortalitas embrio 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa pencelupan telur tetas itik dengan menggunakan 

ekstrak daun beluntas (Pluchea indica Less.) konsentrasi 10% 

sampai 30% tidak dapat meningkatkan daya tetas dan tidak 

menurunkan mortalitas embrio.  

 

5.2 Saran 

Apabila hasil penelitian ini akan digunakan, maka 

disarankan pencelupan ekstrak daun beluntas pada telur itik 

maksimal konsentrasi 10%, oleh karena itu perlu penelitian 

lebih lanjut mengenai pencelupan ekstrak daun beluntas 

sebagai bahan fumigasi secara basah. 
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Data berat telur tetas 
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Lampiran 1. Data berat telur tetas (lanjutan) 
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Lampiran 1. Data berat telur tetas (lanjutan) 
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Lampiran 1. Data berat telur tetas (lanjutan) 
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Lampiran 1. Data berat telur tetas (lanjutan) 
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Lampiran 1. Data berat telur tetas (lanjutan) 

 

Rataan berat telur =   = 
�����,��

��,��
 = 69,08 g 

 

SD =  

 

 = 
√����,��

�����
 

 

= �4,85 
 

= 2,20 

 

KK =  

 

 = 
�,��

��,��
 x 100% 

 

 = 0,0318 x 100% 

 

 = 3,18% 

 

 Hasil perhitungan koefisien keragaman tersebut 

menunjukan bahwa telur tetas itik Mojosari yang digunakan 

memiliki berat yang seragam, karena koefisien keragamannya 

dibawah 10%. 
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Lampiran 2. Data daya tetas berbagai perlakuan 

 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah 

telur 
(butir) 

Jumlah telur 
menetas 
(butir) 

Persentase 
daya tetas 

(%) 

P0 U1 14 6 42,86 

U2 14 5 35,71 

U3 14 2 14,29 

U4 14 4 28,57 

U5 14 6 42,86 

U6 14 1 7,14 

P1 U1 14 9 64,29 

U2 14 9 64,29 

U3 14 3 21,43 

U4 14 4 28,57 

U5 14 4 28,57 

U6 14 8 57,14 

P2 U1 14 9 64,29 

U2 14 6 42,86 

U3 14 6 42,86 

U4 14 1 7,14 

U5 14 7 50,00 

U6 14 7 50,00 

P3 U1 14 2 14,29 

U2 14 4 28,57 

U3 14 4 28,57 

U4 14 1 7,14 

U5 14 8 57,14 

U6 14 3 21,43 
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Lampiran 3. Analisa ragam pengaruh pencelupan telur tetas 
itik Mojosari menggunakan ekstrak daun beluntas 
dalam berbagai level terhadap daya tetas 

 

 
Faktor Koreksi  =    

 

=   

    

=  30104,17  

 

 

JK Perlakuan =  

 

=   

    

=   

    

= 31675,17 – 30104,17 

 

  = 1571,00 

 

 

JK Total   =  

 

= (42,862 + 35,712 + 14,292 + 28,572 + ..... + 21,432 ) – 30104,17 

 

= (1836,73 + 1275,51 + 204,08 + 816,33 + .... + 459,18) –  

30104,17 

    
= 38112,24 - 30104,17    

 

= 8008,08 
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 

= 8008,08 - 1571,00 

    

= 6437,07 

 

Tabel Analisis Ragam 

 
Kesimpulan  

Fhitung < F0,05 

Penggunaan ekstrak daun beluntas berbagai konsentrasi pada pencelupan telur tetas 

itik Mojosari memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap daya tetas (P>0,05). 
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Lampiran 4. Data mortalitas embrio berbagai perlakuan 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah 

telur 
(butir) 

Jumlah dead 
embryo dan 

gagal menetas 
(butir) 

Persentase 
mortalitas 

embrio (%) 

P0 U1 14 8 57,14 

U2 14 9 64,29 

U3 14 11 78,57 

U4 14 10 71,43 

U5 14 8 57,14 

U6 14 12 85,71 

P1 U1 14 5 35,71 

U2 14 5 35,71 

U3 14 11 78,57 

U4 14 10 71,43 

U5 14 10 71,43 

U6 14 6 42,86 

P2 U1 14 5 35,71 

U2 14 8 57,14 

U3 14 8 57,14 

U4 14 13 92,86 

U5 14 7 50,00 

U6 14 7 50,00 

P3 U1 14 12 85,71 

U2 14 10 71,43 

U3 14 9 64,29 

U4 14 12 85,71 

U5 14 6 42,86 

U6 14 11 78,57 
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Lampiran 5. Analisa ragam pengaruh pencelupan telur tetas 
itik Mojosari menggunakan ekstrak daun beluntas 
dalam berbagai level terhadap mortalitas embrio 

 
 

Faktor Koreksi  =  

 

=   

    
=  96447,70 

  

 

JK Perlakuan =  

 

=   

    

=   

 

  = 97593,54 – 96447,70 
    

= 1145,83 
 

 

JK Total   =  

 

= (57,142 + 64,292 + 78,572 + 71,432 + .... + 78,572) – 96447,70 

    
= (3265,31 + 4132,65 + 6173,47 + 5102,04+ .... + 6173,47) – 

96447,70 
    
= 103418,37 – 96447,70 

    
= 6970,66 
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JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 

 

= 6970,66 – 1145,83 

    

= 5824,83 

 

Tabel Analisis Ragam 

 
Kesimpulan  

Fhitung < F0,05 

Penggunaan ekstrak daun beluntas berbagai konsentrasi pada pencelupan telur tetas 

itik Mojosari memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas embrio 

(P>0,05). 
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