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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia perunggasan dituntut untuk menghasilkan 

produk yang mempunyai kualitas dan kuantitas tinggi, 

baik itu dari daging maupun telur sehingga harus tersedia 

unggas dalam jumlah yang banyak. Jika hanya 

bergantung secara alami, maka jumlah unggas yang 

dibutuhkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu 

diperlukan teknologi yang dalam waktu singkat dapat 

menghasilkan anakan unggas dalam jumlah yang banyak. 

Hal ini dapat dilakukan dengan penetasan telur 

menggunakan mesin tetas. 

 Kebersihan telur merupakan bagian hal terpenting 

dalam proses penetasan telur di dalam mesin tetas, dalam 

pelaksanaan penetasan telur menggunakan mesin harus 

diperhatikan kebersihan telur maupun mesin tetasnya. 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses 

penetasan adalah kebersihan kerabang telur, mengingat 

kerabang mengandung kotoran terutama feses yang 

merupakan sumber bakteri dan jamur sehingga dapat 

menyerang embrio (Aripin, 2013).  

 Program desinfeksi dengan bahan kimia 

merupakan cara yang masih digunakan untuk 

mengurangi kontaminasi mikroorganisme pada telur 

tetas, tetapi program desinfeksiini terkadang dapat 

menimbulkan kematian embrio sehingga mengurangi 
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daya tetas, ini terjadi karena penggunaan jenis 

desinfektan kurang tepat, atau dosisnya terlalu tinggi 

maupun pelaksanaannya yang tidak benar. Jenis 

desinfektan yang banyak digunakan pada proses 

penetasan adalah fumigasi dengan gas formaldehyde. Gas 

formaldehyde sangat efektif untuk membunuh 

mikroorganismeantara lain, virus, jamur dan protozoa.   

 Gas formaldehyde yang lazim diterapkan adalah 

dihasilkan dari pencampuran kalium permanganate 

(KMnO4) dengan formalin. Gas formaldehyde ini sangat 

beracun, menimbulkan efek iritasi, sehingga sangat 

berbahaya apabila terhirup atau masuk kedalam mata, 

karena akan merusak sistem pernafasan maupun iritasi 

pada mata (Mahfudz, 2006).Penggunaan desinfektan 

pada konsentrasi tinggi secara tidak langsung akan 

menurunkan fertilitas. Efek utama formaldehyde yang 

digunakan sebagai desinfektan adalah menurunkan 

fertilitas telur, selain itu penggunaan desinfektan dalam 

konsentrasi tinggi pada masa perkembangan embrio 

dapat menyebabkan abnormalitas. 

 Penulis tergerak untuk melakukan penelitian 

mencari alternatif lain pengganti desinfektan berbahan 

kimia yaitu menggunakan ekstrak daun sirih. Dewasa ini 

telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa 

beberapa tanaman memiliki senyawa aktif yang berperan 

sebagai antimikroba alami, salah satunya adalah daun 

sirih. Daun sirih (Piper betle L.) secara umum telah 

dikenal masyarakat sebagai bahan obat tradisional, 
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seperti halnya dengan antibiotika. 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, didalam minyak atsiri terdapat fenol 

alam yang mempunyai daya antiseptik 5 kali lebih kuat 

dibandingkan fenol biasa (Bakterisid dan Fungisid) tetapi 

tidak sporasid.Senyawa flavanoid, saponin, dan tannin 

juga terdapat didalam daun sirih. Chakraborty and Shah 

(2011)menyatakan 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. Hermawan (2007) 

menyatakan daun sirih antara lain mengandung kavikol 

dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol yang 

mempunyai daya antibakteri lima kali lipat dari fenol 

biasa terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

dan Salmonela typhi.  

 Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa 

daun sirih mempunyai dasar kuat untuk digunakan 

sebagai antimikroba alami karena mengandung minyak 

atsiri dengan komponen fenol alamnya yang dapat 

menekan pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
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aureus,Escherichia coli, dan Salmonela typhi pada telur 

tetas itik mojosari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat 

dirumuskan permasalahan, bagaimana pengaruh 

penggunaan ekstrak daun sirih terhadap telur tetas 

ditinjau dari tingkat mortalitas embrio dan daya tetas. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mengevaluasi pengaruh penggunaan ekstrak daun 

sirih terhadap telur tetas ditinjau dari tingkat mortalitas 

embrio dan daya tetas.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaanpelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai bahan informasi pengaruh penggunaan ekstrak 

daun sirih terhadap telur tetas itik mojosari ditinjau dari 

tingkat mortalitas embrio dan daya tetas. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 Daun sirih (Piper betle L.) adalah tanaman yang 

mempunyai tekstur agak kasar dan mengeluarkan bau 

jika diremas. Daun sirih juga mempunyai daya 

antibakteri. Kemampuan tersebut karena adanya berbagai 

zat yang terkandung didalamnya (Affandi, 2009). Hasil 

uji fitokimia ekstrak etanol daun sirih mengandung 
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senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tannin 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.  

 Minyak atsiri dari daun sirih mengandung 30% 

fenol dan beberapa derivatnya. Minyak atsiri terdiri dari 

hidroksi kavikol, kavibetol, estragol, eugenol, 

metileugenol, karbakrol, terpen, seskuiterpen, 

fenilpropan, dan tannin. Kavikol merupakan komponen 

paling banyak dalam minyak atsiri yang memberi bau 

khas pada sirih. Kavikol bersifat mudah teroksidasi dan 

dapat menyebabkan perubahan warna (Harman, 2013). 

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 (Hermawan, 2007). 

 Senyawa flavonoid dan polivenol didalam daun 

sirih berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, antiseptik 

dan antiflamasi, dan dalam beberapa kasus flavonoid 

dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan 

mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri 

atau virus (Hermiati, Rusli, Manalu, dan Sinaga, 2013). 

Tannin terutama dimanfaatkan untuk proses penyamakan 
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kulit. Tannin merupakan polifenol yang larut dalam air. 

Mekanisme antibakteritannin antara lain menghambat 

enzim ektraseluler mikroba, mengambil alih substrat 

yang dibutuhkan pada pertumbuhan mikroba, atau 

bekerja langsung padametabolisme dengan cara 

menghambat proses oksidasi, sehingga keluarnya air dan 

gas-gas dalam telur dapat di cegah (Nurwantoro dan 

Resmisari, 2004). Alkoloid adalah kelompok besar 

senyawa organik alami. Alkaloid yang dihasilkan 

tumbuhan merupakan bagian dari sistem pertahanan diri. 

Senyawa tersebut berperan sebagai pelindung dari 

serangan infeksi mikroba patogen (Hoque, Rattila, 

Shisshir, Bari, Inatsu, and Kawamoto, 2011). 

 Hasil penelitianekstrak daun sirih yang dipakai 

sebagai antiseptik pada konsentrasi 15 persen, jumlah 

pertumbuhan koloni bakteri berkurang sampai dengan 50 

persen (Sari dan Iadiartuti, 2008). Aripin (2013) 

menambahkan penggunaan infusa daun sirihsebagai 

bahan sanitasi pencelupan telur itik dengan konsentrasi 

30 persen daya tetas optimal dicapai sebesar 82,50 persen 

dan kematian embrio 17,50 persen, sedangkan dari 

perlakuan tanpa penggunaan infusa daun sirih diperoleh 

rataan daya tetas sebesar 70,22 persen. Nurwantoro dan 

Resmisari (2004) juga menambahkan bahwa ekstrak 

daun sirih dapat menekan jumlah mikroorganisme pada 

putih dan kuning telur itik, sehingga ekstrak daun sirih 

dapat dijadikan sebagai antimikroba, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan ekstrak daun 
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sirih (Piper betle L.) pada proses pencelupan telur tetas 

itik terhadap daya tetas dan mortalitas embrio.Diagram 

Alir Kerangka Pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

 Penggunaan ekstrak daun sirih (Piper betle L.) 

dalam pencelupan telur tetas itik akan meningkatkan 

daya tetas dan menurunkan mortalitas embrio. 


