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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Itik

Itik adalah salah satu jenis unggas air (water fowls) yang termasuk dalam

kelas aves, ordo Anseriformes, Family Anatiade, Subfamily Anatinae, Tribus

Anatini dan Genus Anas (Srigandono, 1997). Menurut Samosir (1983), itik

sebagai unggas air memiliki ciri khas yang membedakannya dengan unggas lain

diantarannya, 1) kaki cenderung lebih pendek dibandingkan dengan tubuh, 2) jari-

jari kaki dihubungkan dengan selaput renang, 3) paruh ditutupi oleh selaput halus

yang peka dan pinggir-pinggir paruh tersebut merupakan plat bertanduk, 4) bulu-

bulu berbentuk konkaf dan tebal yang menghadap kearah tubuh, berminyak

(lemak) dan berfungsi untuk menghalangi masuk air kedalam tubuh dan 5) tulang

dada datar.

Itik yang dipelihara oleh peternak di Indonesia pada umumnya merupakan

itik tipe petelur. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tubuh yang ramping seperti botol

dan berdiri tegak (Setioko et al.,1997). Itik lokal yang ada di Indonesia merupakan

keturunan itik Indian Runner, hal ini dikuatkan oleh Blakely and Bade (1994)

yang menyatakan bahwa itik Indian Runner berasal dari Indonesia dan

didatangkan ke Amerika Serikat pada tahun 1870. Itik Indonesia mula-mula

berasal dari Jawa. Di Inggris itik ini dikenal dengan nama Indian Runner (Anas

javanica) (BPTP, 2001).

Terjadinya proses domestikasi dan seleksi alam yang berbeda dimana itik tersebut
dipelihara, menyebabkan munculnya itik lokal yang mempunyai tanda-tanda spesifik
yang sesuai dengan masing-masing daerahnya. Sedangkan nama itik umumnya berasal
dari nama tempat itik tersebut dikembang biakkan (Harjosworo, 2003).
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Itik mempunyai keunggulan yaitu tingkat kematian (mortalitas) umumnya

rendah dan itik  lebih tahan terhadap penyakit (Mulatsih dkk., 2010). Itik memiliki

daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan baru, selain itu itik dapat

mempertahankan produksi telurnya lebih lama dari pada ayam niaga petelur, itik

lokal memiliki sifat mengeram yang sangat rendah, sehingga untuk menetaskan

perlu dilakukan secara buatan (Haqiqi,  2008).

2.2. Mesin Tetas

Mesin tetas adalah salah satu alat penetasan buatan untuk menetaskan telur

tanpa melaui proses pengeraman induk. Cara kerja mesin tetas pada prinsipnya

meniru induk unggas pada waktu mengerami telurnya. Mesin tetas yang baik

dapat menciptakan kondisi sebagaimana kondisi alami induk unggas. Sarwono

(2004) menyatakan bahwa untuk menciptakan kondisi yang ideal seperti pada

penetasan alami, maka mesin tetas harus memenuhi beberapa syarat antara lain

suhu atau temperatur ruang mesin tetas berkisar antara 100-105°F atau 30,3-

40,6°C, kelembapan udara antara 60-70%, dan sirkulasi udara (O2) dalam ruang

mesin tetas baik. Sejalan dengan perkembangan embrio maka kebutuhan oksigen

akan meningkat dan terjadi peningkatan pembuangan CO2.

Keuntungan penggunaan mesin tetas adalah, 1) penetasan dapat dilakukan

sewaktu-waktu tanpa bergantung pada induk, 2) telur dapat ditetaskan secara

serentak dan menghasilkan anak yang seragam, 3) telur yang ditetaskan jauh lebih

banyak, 4) induk ayam dapat terus memproduksi telur selam proses penetasan

berlangsung (Jutawan, 1989) dan 5) hemat energi, murah biaya, praktis dan

mudah (Santa, 2002).
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Penetasan buatan lebih praktis dan efisien dibandingkan penetasan alami,

dengan kapasitasnya yang lebih besar. Penetasan dengan mesin tetas juga dapat

meningkatkan daya tetas telur karena temperaturnya dapat diatur lebih stabil tetapi

memerlukan biaya dan perlakuan lebih tinggi dan intensif (Jayasamudera dan

Cahyono, 2005) Peralatan mesin tetas terdiri dari lampu yang berfungsi sebagai

sumber pemanas, termometer, termoregulator sebagai pengontrol suhu dan rak

telur (Abidin, 2003).

2.3. Suhu Penyimpanan

Suhu dan kelembaban lingkungan memberi pengaruh yang sangat besar

terhadap penurunan kualitas telur pada saat penyimpanan.Suhu penyimpanan yang

terlalu tinggi dapat menyebabkan embrio menjadi kekurangan cairan (dehidrasi).

Suhu penyimpanan yang terlalu rendah dapat menyebabkan terjadinya

kelembaban yang berlebihan sehingga embrio mengalami kelebihan cairan, lemas

dan mati (Hartono dan Isman, 2010). Maryadi (2011) menambahkan bahwa

Selama periode penyimpanan, telur disimpan pada suhu di bawah yang

dibutuhkan untuk perkembangan morfologi embrio. Dijelaskan oleh Jasa (2006)

Embrio akan berkembang bila suhu udara di sekitar telur minimal 21,11°C namun

perkembangan ini sangat lambat. Di bawah suhu udara ini praktis embrio tidak

mengalami perkembangan, sehingga penyimpanan telur tetas sebaiknya sama atau

dibawah suhu tersebut. Suhu yang baik dalam penyimpanan telur adalah 10-20°C

(kortlang 1989). Meliati (2013)  menambahkan penyimpanan telur sebaiknya

dilakukan pada suhu 15-18,3°C dengan kelembaban 75-85%.

2.4. Lama Penyimpanan
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Umur atau lama penyimpanan telur tetas merupakan salah satu faktor yang

memengaruhi kualitas penetasan telur. Penyimpanan terlalu lama dapat

menyebabkan terjadinya penurunan berat telur dan berkurangnya kantong udara

(Hartono dan Isman, 2010). Sama halnya dengan pernyataan Andrianto (2005)

bahwa telur yang disimpan terlalu lama, apabila disimpan dalam lingkungan yang

kurang baik, bisa menyebabkan berkurangnya berat telur dan kantong udara.

Pendapat Iskandar (2003) menyatakan bahwa terjadinya kematian

(mortalitas) dalam proses penetasan dipengaruhi oleh umur telur, semakin lama

telur disimpan dapat mengakibatkan penguraian zat organik.Telur tetas yang baik

untuk ditetaskan harus yang masih segar, sebaiknya berumur kurang dari 7 hari

(Nuryanti dkk., 2005). Dijelaskan lebih lanjut oleh Listyowati dan Roospitasari

(1992) bahwa telur tetas yang baik untuk ditetaskan yaitu disimpan kurang dari 7

hari, apabila penyimpanan yang dilakukan lebih dari 7 hari maka akan

memengaruhi bobot tetas, hal ini terjadi karena selama penyimpanan terjadi

penguapan.

2.5. Bobot Tetas

Bobot tetas adalah bobot anak itik yang baru menetas  ditimbang setelah

kering bulu dan belum diberi makan atau minum. Bobot tetas sering digunakan

sebagai seleksi awal untuk menentukan ternak yang baik. Menurut Etches (1996),

anak unggas yang memiliki bobot badan awal lebih tinggi, dengan kerangka tubuh

yang kuat dan kondisi tubuh yang baik maka akan tumbuh lebih cepat dan

memiliki daya hidup yang lebih tinggi yang ditandai dengan mortalitas yang

rendah. Bobot tetas dipengaruhi oleh bobot telur, indeks bentuk telur, suhu,

kelembaban,  lama penyimpanan dan tata laksana penetasan.
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Bobot telur dapat digunakan sebagai indikator bobot tetas. Bobot telur yang

lebih tinggi akan menghasilkan bobot tetas yang lebih besar. Hasil penelitian

Hermawan (2000) menyebutkan bahwa semakin tinggi bobot telur yang ditetaskan

akan menghasilkan bobot tetas yang lebih besar.

Suhu penyimpanan juga berpengaruh terhadap bobot tetas Suhu

penyimpanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan embrio menjadi kekurangan

cairan atau dehidrasi (Hartono dan Isman, 2010). Penyimpanan terlalu lama juga

dapat menyebabkan terjadinya penurunan bobot telur dan berkurangnya kantong

udara (Hartono dan Isman, 2010). Penelitian Istiani (2012) menunjukkan bahwa

rataan bobot tetas anak itik persilangan Tegal dan Mojosari tertinggi dan terendah

masing-masing 44,52 g/ekor dan 44,38 g/ekor. Rata-rata bobot tetas anak itik

dalam penelitian Meliati (2013) tertinggi dan terendah sebesar 42,32 g/ekor dan

40,48 g/ekor. Hasil penelitian Septika (2013) menyebutkan bahwa bobot tetas

anak itik Mojosari tertinggi dan terendah antara 43,41 g/ekor dan 42,04 g/ekor.

2.6. Kematian Embrio

Turunnya daya tetas dapat disebabkan oleh mortalitas (kematian) embrio

selama empat hari pertama dan tiga hari terakhir masa dari pengeraman (Jull,

1951). Nort (1978) menjelaskan bahwa pada saat pengeraman, posisi kuning telur

dapat naik dan melekat pada bagian luar selaput putih telur. Hal ini disebabkan

karena berat jenis kuning telur yang menurun akibat faktor penyimpanan telur.

Menurut Iskandar (2003), terjadinya kematian embrio dalam proses

penetasan dipengaruhi oleh umur telur, semakin lama telur disimpan dapat

mengakibatkan penguraian zat organik. Temperatur yang terlalu tinggi akan

menyebabkan kematian embrio atau abnormalitas embrio, sedangkan kelembaban
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memengaruhi pertumbuhan normal dari embrio (Wulandari, 2002). Hasil

penelitian Kortlang (1985) bahwa persentase kematian embrio tertinggi dan

terendah masing-masing 63,70% dan 22,90%. Penelitian Meliati (2013)

melaporkan bahwa persentase kematian embrio tertinggi dan terendah adalah

31,11% dan 25,30%.

2.7. Susut Tetas

Susut tetas adalah bobot tetas telur yang hilang selama penetasan (Tullet and

Burton,1982).Beberapa faktor yang memengaruhi susut tetas antara lain suhu,

kelembaban, perkembangan embrio, tebal kerabang, jumlah pori-pori kerabang

dan lama penyimpanan telur (Tullet and Burton,1982).

Air merupakan bagian terbesar dan sebagai unsur biologis di dalam telur

yang sangat menentukan proses perkembangan embrio di dalam telur (Romanoff

dan Romanoff, 1963). Penyusutan bobot telur yang terjadi selama masa

pengeraman menunjukkan adanya perkembangan dan metabolisme embrio, yaitu

dengan adanya pertukaran gas vital oksigen dan karbon dioksida serta penguapan

air melalui kerbang telur (Prasetyo dan Susanti, 1997). Dalam penelitian Septika

et al. (2013), rata-rata susut tetas telur itik persilangan itik Mojosari dan itik Tegal

tertinggi dan terendah adalah 8,37% dan 7,75%. Ditambahkan oleh Meliati et al.

(2013), rata-rata susut tetas telur itik dari tertinggi hingga terendah masing-masing

8,35% dan 7,36%, Menurut Shanawary (1987), selama perkembangan embrio di

dalam telur, penyusutan telur hingga menetas sebesar 22,5-26,5%.

Penguapan air dan gas menyebabkan air menyusut dan penyusutan ini akan

memengaruhi bobot tetas yang dihasilkan. Hal ini didukung pernyataanTullet and

Burton (1982) yang menyatakan bahwa penyusutan telur selama pengeraman
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diakibatkan suhu dan kelembaban yang dapat memengaruhi daya tetas, bobot tetas

dan kualitas anak unggas yang dihasilkan.


