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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di usaha pembibitan itik 

milik Bapak Salim Wardoyo di Desa Codo Kecamatan Wajak 

Kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 9 

April sampai tanggal 8 Mei 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sejumlah 240 butir telur Itik Khaki Campbell dengan bobot 

telur yang dapat dilihat pada Lampiran 1 yang diperoleh dari 

peternakan Bapak Narko, Desa Undaan Kecamatan Turen 

Kabupaten Malang, vitamin B kompleks, formalin, dan kalium 

permanganat (KMnO4). Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 2 buah mesin tetas tipe still air, 

thermometer, hygrometer, egg candler, sprayer dan timbangan 

Ohaus. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

faktorial (2x3). Terdiri dari 2 faktor yaitu faktor pertama 

adalah bahan penyemprot (notasi A) yaitu dengan air (A1) dan 

dengan air yang ditambah vitamin B kompleks (A2) dengan 

takaran 5 tablet (Lampiran 2) untuk 1 liter air, sedangkan 

faktor kedua adalah frekuensi penyemprotan (notasi B) yaitu 

satu kali semprot pada jam 07.00 WIB (B1), dua kali semprot 

pada jam 07.00 dan 12.00 WIB (B2), dan tiga kali semprot 
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pada jam 07.00, 12.00, dan 17.00 WIB (B3), sehingga 

diperoleh enam kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

1. A1B1 = penyemprotan dengan air 1 kali jam 07.00 

WIB 

2. A1B2 =  penyemprotan dengan air 2 kali jam 07.00 dan 

12.00 WIB 

3. A1B3 = penyemprotan dengan air 3 kali jam 07.00, 

12.00, dan 17.00 WIB 

4. A2B1 = penyemprotan dengan air + vitamin B 

kompleks 1 kali jam 07.00 WIB 

5. A2B2 = penyemprotan dengan air + vitamin B 

kompleks 2 kali jam 07.00 dan 12.00                         

WIB 

6. A2B3 = penyemprotan dengan air + vitamin B 

kompleks 3 kali jam 07.00, 12.00, dan   17.00 WIB. 

Penelitian ini menggunakan ulangan 4 kali sehingga didapat 

24 plot dalam mesin tetas yang berisi masing-masing 10 butir 

telur. 

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Mesin tetas difumigasi dengan formalin dan KMnO4 

sebelum telur tetas dimasukkan, kemudian mesin tetas disekat-

sekat berdasarkan kombinasi perlakuan. Suhu mesin tetas 

disetel 39-40
0
C dan kelembaban 60-70%  sehari sebelum telur 

dimasukkan. Telur fertil diseleksi berdasarkan bentuk telur, 

lama simpan, berat telur, dan warna dipilih yang seragam. 

Telur yang telah diseleksi dibersihkan dari kotoran yang 

menempel pada kerabang dengan menggunakan kain lembut 

yang dibasahi dengan air hangat. Telur dimasukkan pada 
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mesin tetas yang telah disekat-sekat dengan isi masing-masing 

10 butir telur. 

Pintu mesin tetas tidak boleh dibuka pada masa kritis 

pertama yaitu pada hari 1-3 karena suhu harus stabil 39-40
0
C 

dan kelembaban 60-70%. Hari ke-4, 7, 14 dan 20 dilakukan 

candling telur untuk mengetahui dead embryo. Hari 4 sampai 

hari 25 dilakukan pembalikkan telur  dan perlakuan 

penyemprotan yang berbeda sesuai kode perlakuan. Hari ke-28 

dihitung jumlah telur yang menetas untuk menghitung daya 

tetas, Day Old Duck (DOD) yang bulunya telah kering 

ditimbang untuk mengetahui bobot tetas. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

1. Daya tetas yaitu jumlah telur yang menetas selam 

proses penetasan dari jumlah telur yang fertil. 

Dihitung dengan rumus: 

Daya Tetas= Jumlah telur yang menetas x 100% 

       Jumlah telur fertil 

2. Bobot tetas yaitu bobot DOD yang ditimbang setelah 

bulunya kering (satuan gram) 

3. Dead embryo, dihitung dengan melihat melalui 

candling yang dilaksanakan pada hari ke-4, 7, 14, dan 

25. 

 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis 

dengan analisa ragam dengan metode percobaan yang 

dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial 

(2x3). Apabila hasil penelitian menunjukkan perbedaan 
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pengaruh yang nyata (P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01), 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Itik Khaki Campbell berasal dari hasil penyilangan 

antara Itik Rouan jantan dengan Itik Jawa (Anas 

javanica) yang kemudian keturunannya disilangkan 

dengan itik liar jantan (Wild Mallard) 

2. Vitamin B kompleks merupakan vitamin yang larut 

dalam air dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh 

3. Daya tetas yaitu jumlah telur yang menetas selama 

proses penetasan dari jumlah telur yang fertil 

4. Bobot tetas yaitu bobot DOD yang ditimbang setelah 

bulunya kering (satuan gram) 

5. Dead embryo yaitu kematian embrio di dalam telur 

pada proses penetasan. 

 


