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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ternak itik disebut juga sebagai unggas air (water fowl), karena sebagian

kehidupannya dilakukan di tempat yang berair. Hal ini ditunjukkan dari struktur

fisik seperti adanya selaput jari dan paruh yang lebar dan panjang. Selain bentuk

fisik dapat juga dilihat bahwa keberadaannya di muka bumi ini, dimana itik

kebanyakan populasinya berada di daerah dataran rendah, yang banyak dijumpai

di rawa-rawa, persawahan, dan muara sungai (Saleh, 2004).

Ternak itik memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan ternak

ayam. Dibandingkan dengan ayam ras, nilai jual telur itik lebih tinggi karena

dijual dengan harga butiran, dan ternak itik lebih mampu mencerna ransum

dengan serat kasar yang lebih tinggi sehingga harga pakan bisa lebih murah.

Dibandingkan dengan ayam kampung, itik memiliki produktivitas yang lebih

tinggi dan lebih menguntungkan jika dipelihara secara intensif (Prasetyo et al.,

2010).

Seiring dengan berkembangnya industri peternakan itik serta konsumsi telur

maupun dagingnya, peran dan fungsi mesin tetas sangat penting. Penggunaan

mesin tetas dapat mengoptimalkan efisiensi penetasan dengan teknik yang jauh

lebih praktis dan mudah. Keunggulan lain dari mesin tetas adalah dapat

menetaskan telur dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan

penetasan secara alami. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memenuhi

kebutuhan konsumen akan daging dan telur itik.

Telur yang melebihi kapasitas atau tidak mencukupi kapasitas tampung

mesin tetas dapat disimpan terlebih dahulu. Teknik penyimpanan yang benar
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terhadap telur-telur yang akan ditetaskan sangat penting diperhatikan. Embrio atau

bakal anak yang terdapat dalam telur tidak bisa bertahan tanpa perlakuan-

perlakuan tertentu seperti suhu penyimpanan dan lama penyimpanan yang dapat

membuat telur tetas berada dalam kondisi yang baik sampai dilakukan proses

penetasan.

Baglaicca et al. (1995) melaporkan bahwa pada itik, selama periode

penyimpanan, pertumbuhan embrio telah terjadi walaupun pada kecepatan yang

rendah, dan pertumbuhan tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan

viabilitas dengan meningkatnya periode penyimpanan. Hal ini juga berlaku pada

telur itik, mengingat telur itik umumnya juga disimpan sebelum ditetaskan. Selain

itu, fase pertumbuhan embrio pada saat ditetaskan juga dapat berpengaruh pada

viabilitas embrio selama penetasan.

Seperti diketahui bahwa daya tetas menurun dengan semakin lamanya telur

disimpan sebelum ditetaskan. Namun demikian, perkembangan embrio pada saat

awal penyimpanan telur sangat penting dalam menentukan kualitas embrio dan

daya hidupnya. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah selama proses

penyimpanan dapat menyebabkan menurunnya daya tetas telur. Penyimpanan

telur tetas yang terlalu lama tidak bagus bagi perkembangan embrio, karena telur

yang disimpan dalam waktu yang terlalu lama akan mengalami penurunan berat

telur dan berkurangnya kantong udara sehingga daya tetas telur menurun.

Penyimpanan telur sebelum ditetaskan tidak boleh lebih dari 7 hari. Suhu

penyimpanan yang ideal berkisar antara 10-20oC, namun bila tidak memiliki

lemari pendingin, telur dapat disimpan di suhu kamar yang sejuk dengan cukup

ventilasi (Kortlang, 1985). Suhu 10-20oC sangat sulit bahkan jarang didapatkan di
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Provinsi Riau umumnya dan kota Pekanbaru khususnya. Suhu ini hanya bisa

didapatkan pada ruang berpendingin. Riau merupakan salah satu provinsi yang

mempunyai suhu relatif panas. Data statistik menunjukkan suhu di Riau

khususnya kota Pekanbaru dapat mencapai 33,8oC (Badan Pusat Statistik, 2014).

Kondisi ini merupakan suhu yang cukup panas dan sangat tidak cocok untuk

dijadikan sebagai suhu penyimpanan telur tetas. Lama penyimpanan telur yang

cocok pada suhu yang tinggi seperti suhu di Kota Pekanbaru belum diketahui.

Berdasarkan pemikiran di atas telah dilakukan penelitian tentang “Daya

Tetas Telur Itik yang Disimpan pada Suhu dan Lama Penyimpanan yang

Berbeda.”

1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tetas telur itik dengan suhu

dan lama penyimpanan telur tetas yang berbeda dan mengetahui suhu dan lama

penyimpanan telur tetas terbaik terhadap daya tetas telur itik.

1.2. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi dan referensi tentang suhu dan lama penyimpanan

yang tepat terhadap daya tetas telur itik kepada masyarakat yang tinggal di daerah

yang memiliki suhu yang relatif panas seperti Kota Pekanbaru.

1.3. Hipotesis

Terdapat pengaruh interaksi antara suhu penyimpanan telur tetas terhadap

daya tetas dan hasil tetas.


