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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 2014di Kelompok Tani Wanita 

Lestari Sejahtera desa Modopuro kecamatan Mojosari 

kabupaten Mojokerto. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Telur Tetas 

            Penelitian menggunakan 336 butir telur tetas itik 

Mojosari milik Ibu Suhartatik Desa Modopuro 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Telur tetas 

yang digunakan telah terseleksi menurut berat telur, 

bentuk telur, dan warna telur. 

3.2.2 Mesin Tetas dan Peralatan 

 Mesin tetas yang digunakan terdapat 1 unit 

berukuran 150cm x 65cm dibagi menjadi dua bagian, 

masing-masing bagian berkapasitas 165-170 butir 

sehingga 1 unit mesin tetas dapat menampung 340 butir. 

Mesin tetas tersebut terbuat dari kayu dengan sumber 

panas yang digunakan adalah lampu listrik 5 watt 

sebanyak 8 buah. Alat pendukung yang digunakan antara 

lain termometer, higometer, egg candler, timbangan 

analitik dan nampan. Bahan desinfeksi alami 

telurmenggunakan ekstrak daun sirih berbagai perlakuan 

yang dilarutkan dalam aquades.  
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3.2.3 Pencelupan Telur 

 Pencelupan telur pada penelitian ini menggunakan 

aquades yang ditambahkan ekstrak daun sirih dengan 

berbagai perlakuan. Proses pencelupan dilakukan 

sebelum telur dimasukkan ke mesin tetas. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan 

sebanyak 4 dan masing-masing perlakuan diulang 6 kali, 

sehingga terdapat 24 unit percobaan. Setiap 1 unit 

percobaan terdiri dari 14 butir sehingga jumlah telur tetas 

yang digunakan adalah 336 butir. Perlakuan yang 

diberikan adalah  : 

P0(Konsentrasi 0%)   =  Tanpa pencelupan  

P1(Konsentrasi10%) = 10 ml ekstrak daun sirih + 100   

ml aquadest 

P2(Konsentrasi 20%) = 20 ml ekstrak daun sirih + 100 ml 

aquadest 

P3 (Konsentrasi 30%) = 30 ml ekstrak daun sirih + 100 

ml aquadest 

3.4 Denah Penelitian 

  Denah pengacakan telur dalam penelitian pada 

setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama 

untuk diberi perlakuan tertentu atau obyektif dalam 

penempatannya dalam urutan-urutan percobaan. 

Pengacakan perlakuan dilakukan dengan cara 
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menggunakan system lotere secara manual. Denah 

pengacakan telur dengan system lotere secara manual 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tata Letak Telur dalam Mesin Tetas 

P1 (3) P3 (4) P1 (1) P3 (2) 

P0 (2) P2 (1) P2 (2) P3 (5) 

P0 (1) P3 (6) P1 (6) P2 (4) 

P0 (3) P1 (4) P1 (5) P0 (4) 

P3 (3) P2 (5) P0 (6) P1 (2) 

P2 (6) P0 (5) P2 (3) P3 (1) 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Pembuatan Simplisia Daun Sirih 

Pembuatan simplisia daun sirih dilakukan di UPT 

MATERIA MEDICA Jl. Lahor no.87 Kota Batu pada 

tanggal 2 Oktober 2014 – 8 Oktober 2014. Prosedur 

pembuatan sebagai berikut: 

1. Dipanen 7,5 kg daun sirih dari tanaman umur 6 

bulan 

2. Dibersihkan dan dicuci dengan air bersih 3 kali 

atau sampai bersih, ditiriskan 

3. Dijemur daun  pada rak-rak pengeringan (selama 

2 hari) yang terlindung darisinar matahari 

langsung(sampai rimpang kering) 

4. Di oven pada suhu 40
0
C sampai benar-benar 

kering, diketahui beratnya sudah konstan dan di 

cek kadar air <10% 

5. Didapatkan daun sirih kering sebanyak 750 g 
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6. Digiling daun dengan mesin 

penggiling/penyerbuk mesh 80/100 dan 

didapatkan serbuk daun sirih sebanyak 600 g 

3.5.2 Tahap PersiapanPembuatan Ekstrak Daun  Sirih 

 Pembuatan ekstrak daun sirih dilakukan di 

Laboratorium Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri 

Malang pada tanggal 9 Oktober 2014 – 14 Oktober 2014. 

Prosedur pembuatan sebagai berikut: 

1. Ditimbang simplisia daun sirih yang akan 

diekstrak sebanyak 600g. 

2. Dimasukkankedalam beaker gelas dan dituangkan 

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

1 kg bahan dalam 3 ltr pelarut sehingga apabila 

ada600 g simplisia maka etanol 96% yang 

digunakan sebanyak 1,8 liter. 

3. Direndam dan diamkan pada suhu kamar selama 

minimal 2 x 24 jam dengan sesekali diaduk 

(Proses ekstrak dapat dipercepat dengan 

ultrasonic). 

4. Disaring dengan menggunakan kertas 

saringwhatman no.40. 

5. Dievaporasi pelarut yang diperolehpada suhu 40 – 

50 °C. 

6. Ditimbang ekstrak berdasarkan perlakuan. 

7. Dikemas ekstrak ke botol kecil. 
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3.5.3 Tahap PersiapanTelur Tetas dan Mesin Tetas 

1. Disucihamakan (fumigasi) mesin tetas dengan 

formalin dan KMNO4 1 hari sebelum penetasan 

dilaksanakan. 

2. Dikumpulkan telur tetas yang berumur 1 – 3 hari 

serta yang memenuhi syarat seperti berat telur 

rata-rata68,82g±2,00%, cangkang harus dalam 

keadaan utuh, bersih, licin dan berbentuk bulat 

telur sebelum penetasan dilaksanakan. 

3. Diatur mesin tetas sesuai dengan prosedural 

penetasan yaitu suhu 37-38
o
C (100-101

o
F) dan 

kelembaban diatur 60% pada hari pertama hingga 

hari ke-25, 70% pada masa kritis yaitu hari ke- 26 

sampai 28. 

4. Diatur lampu sebagai sumber pemanas sampai 

suhu (38
°
C) dan dimasukkan air kedalam wadah 

yang tersedia didalam mesin tetas sampai 

kelembaban mesin tetas (60%) 12 jam sebelum 

penetasan dilaksanakan. 

 

3.5.4 Tahap Pelaksanaan 

1. Diseleksi telur tetas yang fertilberdasarkan 

bentuk, warna dan keutuhan cangkang telur. 

2. Dibersihkan telur yang kotor menggunakan air 

hangat dan lap halus. 

3. Diberikan tanda perlakuan pada masing-masing 

telur. 
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4. Dicelupkan telur tetas kedalam wadah yang telah 

tersedia dengan perlakuan 10%, 20% dan 30% 

selama 10 detik. Perlakuan kontrol tidak 

dicelupkan. 

5. Ditiriskan telur sampai kering pada eggtray. 

6. Dimasukkan telur ke dalam mesin tetas. 

7. Diatur setiap hari suhu mesin tetas sesuai dengan 

prosedural penetasan yaitu suhu  37-38
o
C 

(101
o
F) dan kelembaban diatur 60% pada hari 

pertama hingga ke-18, 70% pada hari ke- 19-28. 

8. Diputar telur tetas 2 kali per hari yaitu pukul 

07.00 WIB, dan 18.30 WIB, mulai hari ke -4 

hingga hari ke -25. 

9. Diamati perkembangan embrio dengan cara 

melakukan candling pada hari ke –4, 7, 14, dan 

21. 

10. Dimonitoring suhu dan kelembaban selama 

penetasan. 

11. Dilihat telur yang sudah menetas pada hari 26. 

12. Diambil DOD yang sudah menetas mulai hari ke-

27 - 28 

13. Dihitung daya tetas, mortalitas 

embrioberdasarkan jumlah awal telur masuk 

mesin tetas sampai DODpipping. 

 

 

 

 



30 
 

3.6 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Daya Tetas adalah persentase telur yang menetas 

dari jumlah telur fertil yang ditetaskan. Rumus 

Daya tetas : 

Daya Tetas  = 
Jumlah  telur  menetas

Jumlah  telur  fertil
 x 100% 

(Ningtyas, dkk., 2013). 

2. Mortalitas Embrio adalah persentase embrio yang 

mati dari jumlah telur fertil yang ditetaskan. 

Rumus Mortalitas embrio: 

Mortalitas Embrio = 
Jumlah  embrio  mati

Jumlah  telur  fertil
 x 100% 

(Dewanti, dkk., 2014). 

 

3.7 Analisis Data 

 Data daya tetas, kematian embrio yang diperoleh 

diuji secara statistik dengan rancangan acak lengkap 

(RAL). Bila hasil sidik rag menunjukkan perbedaan 

nyata, dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 

(DMRT), untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

Adapun model matematik untuk RAL adalah sebagai 

berikut: 

Yij = µ + πi + εij 

Dimana: 

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

µ = Nilai tengah umum 

πi = Pengaruh perlakuan ke-i 
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εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1, 2, 3, 4 

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

(Steel dan Torrie, J.H, 1995) 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh 

dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia 

nabati atau simplisia hewani menggunakan 

pelarut yang sesuai. 

2. Ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat 

dengan pelarut sehingga terpisah dari bahan yang 

tidak dapat larut dengan pelarut cair. 

3. Simplisia adalah bahan alamiah yang 

dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga,berupa bahan 

yang telah dikeringkan 

4. Infusaadalah sediaan cair yang dibuat dengan 

mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada 

suhu 90
o
C selama 15 menit. 

5. Mortalitas embrio adalah kematian yang terjadi 

pada embrio saat didalam cangkang atau belum 

menetas. 

6. Pipping adalah retaknya cangkang telur yang 

menandakan bahwa telur akan menetas mulai 

terjadi pada hari 25-26. 

7. Day Old Duck (DOD) merupakan anak bebek 

umur sehari. 
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8. Candling merupakanproses peneropongan untuk 

mengetahui telur tersebut hidup atau mati dan 

atau fertil atau infertil, peneropongan dilakukan 

ditempat gelap dengan bantuan cahaya. 

9. Egg candleralat untuk mengetahui telur tersebut 

hidup atau mati dan atau fertil atau infertil. 

 

 


