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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penetasan telur unggas dapat dilakukan dengan dua 

cara  yaitu penetasan alami dan penetasan buatan. Penetasan 

alami yaitu menetaskan telur dengan menggunakan induknya 

atau jenis unggas lain dan penetasan buatan yaitu dengan 

menggunakan mesin tetas. Penetasan alami kurang efektif 

dalam menetaskan telur karena untuk satu induk unggas hanya 

bisa mengerami maksimal 10 butir telur. Berbeda pada 

penetasan buatan yang mampu menetaskan jumlah telur dalam 

jumlah ratusan bahkan ribuan, tergantung kapasitas tampung 

dari mesin tetas yang kita miliki.  

Itik Khaki Campbell tidak mempunyai sifat 

mengerami telurnya, produksi pertama pada usia 22-24 

minggu, oleh karena itu perkembangbiakan itik jelas 

memerlukan campur tangan manusia, yaitu dengan cara 

melakukan penetasan tiruan menggunakan mesin tetas. Telur 

itik terkenal sulit untuk ditetaskan dibanding dengan telur 

ayam karena waktu untuk menetas 28 hari sedangkan pada 

ayam hanya 21 hari, sehingga kemungkinan lebih banyak 

melakukan kesalahan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

rendahnya daya tetas, antara lain cara atau metoda penetasan, 

pengaturan suhu dan kelembaban inkubator, kebersihan telur, 

pengumpulan dan penyimpanan telur, dan faktor faktor lain 

yang masih belum diketahui (Setioko, 1998).  

Usaha untuk meningkatkan daya tetas telur itik salah 

satunya dengan mempertahankan kelembaban di dalam mesin 

tetas agar tetap tinggi. Setioko (1998) menyebutkan, secara 
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alami itik biasanya bertelur di permukaan air, sedangkan ayam 

bertelur di atas permukaan tanah, sehingga jelas penetasan 

telur itik membutuhkan kelembaban yang lebih tinggi 

dibanding penetasan telur ayam. Kelembaban di dalam 

inkubator harus selalu dipertahankan di atas 60%. Untuk 

menjaga tingkat kelembaban yang tinggi perlu dilakukan 

pembasahan dengan cara membilas dengan kain basah atau 

menyemprotkan air (Srigandono, 1991).  

Vitamin B kompleks merupakan vitamin yang larut 

dalam air dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga 

harus didapatkan dari asupan makanan yang dikonsumsi untuk 

mencukupi kebutuhan tubuh terhadap vitamin ini. Tiap bagian 

dari vitamin B kompleks melakukan fungsinya masing-masing 

dalam tubuh tetapi ketika unsur utama tersebut bekerja sama 

sebagai vitamin B kompleks, vitamin ini memberikan manfaat 

penting bagi tubuh untuk tetap sehat. Selain itu vitamin B 

kompleks juga tidak dapat disimpan secara baik di dalam 

tubuh, maka asupan secara reguler sangat dianjurkan agar 

tidak kekurangan vitamin B kompleks (Anfas, 2008). Vitamin 

B kompleks berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan 

embrio terutama saat tejadi pertumbuhan secara cepat. 

Pertumbuhan secara cepat pada proses penetasan terjadi pada 

masa kritis pertama dimana organ-organ dalam seperti otak, 

jantung dan paru-paru mulai terbentuk. Apabila pembentukan 

organ dalam ini tidak berkembang dengan baik, maka akan 

terjadi kematian embrio. Menyemprot dengan  menggunakan 

air yang ditambah vitamin B kompleks diharapkan bisa 

membantu perkembangan organ dalam embrio pada saat masa 

kritis pertama, sehingga daya tetas dan bobot tetas bisa 

meningkat dan dead embryo bisa dikurangi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada interaksi antara jenis bahan dan frekuensi 

penyemprotan terhadap daya tetas, bobot tetas, dan 

dead embryo telur Itik Khaki Campbell ? 

2. Apa jenis bahan penyemprot yang tepat untuk 

meningkatkan daya tetas dan bobot tetas, serta 

mengurangi dead embryo telur Itik Khaki Campbell ? 

3. Berapa  frekuensi penyemprotan yang tepat untuk 

meningkatkan  daya tetas dan bobot tetas, serta 

mengurangi dead embryo telur Itik Khaki Campbell ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui interaksi antara jenis bahan dan 

frekuensi penyemprotan terhadap daya tetas, bobot 

tetas, dan dead embryo telur Itik Khaki Campbell 

2. Untuk mengetahui jenis bahan penyemprot yang tepat 

untuk meningkatkan daya tetas dan bobot tetas, serta 

mengurangi dead embryo telur Itik Khaki Campbell  

3. Untuk mengetahui frekuensi penyemprotan yang tepat 

untuk meningkatkan  daya tetas dan bobot tetas, serta 

mengurangi dead embryo telur Itik Khaki Campbell. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai informasi bagi breeding farm atau masyarakat 

peternak bibit unggas untuk meningkatkan daya tetas 

telur itik yang cenderung rendah, khususnya telur Itik 

Khaki Campbell  
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2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya di 

bidang penetasan telur itik. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kelembaban relatif di dalam penetasan adalah sangat 

penting untuk menjaga kandungan air di dalam telur, yaitu 

untuk mencegah air di dalam telur jangan terlalu banyak 

menguap atau keluar dari telur melalui pori-pori telur. 

Penguapan air dari telur sangat erat dengan suhu ruang di 

dalam penetasan. Semakin tinggi suhu di dalam ruang 

penetasan semakin banyak air di dalam telur yang menguap 

dan sebaliknya. Semakin tinggi kelembaban di dalam telur 

semakin rendah penguapan air di dalam telur. Kelembaban 

yang baik di dalam penetasan adalah berkisar antara 60% 

untuk menetaskan telur ayam atau 5 – 10% lebih tinggi untuk 

menetaskan telur itik (Jasa, 2006). Kelembaban udara dalam 

mesin tetas yang optimal selama penetasan harus dijaga, 

sehingga tidak terjadi dehidrasi maupun terlalu lembap. 

Kelembaban optimal berkisar 50-60% (Suprijatna, 

Atmomarsono, dan Kartasudjana, 2005). 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
0
C mampu meningkatkan daya tetas dari 55,7-77% 

menjadi 82,7-84,3% (Srigandono, 1991). Setioko (1998) 

menambahkan penyemprotan telur dengan air pada telur itik 

secara periodik dapat menaikkan daya tetas sebesar 6%.  

Vitamin B9 atau yang disebut juga dengan asam folat, 

folat, folasin merupakan bagian dari vitamin B kompleks  

yang diperlukan untuk replikasi dan perkembangan sel, 
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metabolisme asam amino, dan sintesis nukleat. Peran asam 

folat yang paling penting adalah saat tejadi pertumbuhan 

secara cepat seperti pada pertumbuhan janin dan saat 

regenerasi sel secara cepat seperti pembentukan sel darah 

merah dan sel imun. Kekurangan asam folat selama kehamilan 

dapat mengakibatkan berat lahir bayi yang rendah (Sandjaja 

dan Atmarita, 2009). 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu ada pengaruh jenis 

bahan dan frekuensi penyemprotan saat penetasan terhadap 

peningkatan daya tetas dan bobot tetas serta penurunan dead 

embryo telur Itik Khaki Campbell. 

 

 

 


