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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Itik

Itik adalah salah satu jenis ungags air (water fawls) yang termasuk dalam

kelas Aves, ordo Anseriformes, Family Anatidae, Sub family Anatinae, Tribus

anatini dan Genus Anas (Srigandono, 1997). Para ahli sejarah unggas telah

sepakat bahwa itik Mallard merupakan tetua itik, yang menurunkan itik-itik yang

dibudidayakan sekarang ini, yang disebut common mallard atau green headed

mallard karena warna bulu kepala yang jantan adalah hijau. Dengan demikian

dapat dipastikan bahwa itik yang ada di Indonesia merupakan itik pendatang yang

telah mengalami domestikasi. Blakely dan Bade (1994) menyatakan bahwa,

kebanyakan itik merupakan turunan itik liar yang disebut wild mallard, kecuali

itik Manila atau muskovi.

Itik lokal yang ada di Indonesia merupakan keturunan dari 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). Ciri fisik

yang dimiliki oleh itik lokal adalah bentuk relatif langsing dengan langkah yang

tegap, tinggi tubuh berkisar antara 45-50 cm dan digambarkan sebagai bentuk

botol anggur, tubuh kecil dengan bobot tubuh dewasa rata-rata 1.200 g untuk

betina dan 1.400 g untuk jantan, warna bulu totol-totol coklat dengan paruh dan

kaki hitam (Rose, 1997) mampu berdiri tegak, serta larinya cepat, itulah mengapa

ada alasan itik tersebut dinamakan Indian Runner.
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Itik lokal (Anas plathyrinchos) memiliki sifat aquatik yaitu suka dengan air.

Hal ini ditunjang oleh bulu-bulu yang tebal dan berminyak yang berfungsi

melindungi tubuh saat berada di air dan juga bentuk kaki dengan jari-jari kaki

dihubungkan oleh selaput renang. 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 daripada ayam niaga

petelur, itik lokal memiliki sifat mengeram yang sangat rendah, sehingga untuk

menetaskan perlu dilakukan secara buatan (Haqiqi, 2008).

2.2. Perkembangan Embrio

Pembuahan telur terjadi 30 menit setelah ovulasi didalam Infundibulum.

Pada saat terjadinya pembuahan, kepala dari sel sperma (akrosoma) melakukan

penetrasi ke periviteline layer untuk kontak dengan membrane plasma oocyte

pada membrane oocyte terdapat reseptor pada O-linked oligosakarida berupa

substansi glikoprotein yang merupakan reseptor dari sel sperma yaitu pada diskus

germinalis yang mengandung kromosom haploid (Howarth, 1994; Kuroki dan

Mori, 1997).

Setelah  terjadi pembuahan pada diskus germinalis terbentuk lobang-lobang

blastoderm (Bramwell et al., 1996). Ovum yang telah dibuahi kemudian

dibungkus oleh putih telur di dalam magnum, kerabang tipis di dalam isthmus,

kerabang telur di uterus, kutikula di vagina dan telur dikeluarkan melalui kloaka.

Pada kondisi normal pembentukan sebutir telur di dalam alat reproduksi terjadi

selama : 24-25 jam (Bahr and Johnson, 1991).
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2.3. Daya Tetas  Telur Itik

Daya tetas telur merupakan persentase jumlah telur yang menetas dari

jumlah telur yang fertil (Card and Leslie, 1993). Suprijatna dkk. (2005)

menjelaskan bahwa telur tetas merupakan telur fertil atau telah dibuahi. Telur

tetas yang baik adalah telur yang memiliki daya tetas tinggi. Daya tetas telur yang

tinggi dapat dilihat dari nilai indeks telur, yaitu perbandingan lebar maksimal

dengan panjang maksimal telur dikali dengan 100% (Hartono dan Isman, 2010).

Daya tetas telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suhu

penyimpanan, lama penyimpanan, keadaan fisik telur dan kelembaban (Sudaryani,

1996).

Suhu atau temperatur memegang peranan yang sangat penting dalam

penetasan telur karena mempengaruhi perkembangan embrio di dalam telur. Jika

suhu terlalu rendah maka perkembangan organ-organ embrio tidak berkembang

secara proporsional (Susila, 1997). Wiharto (1988) menyatakan, apabila suhu

terlalu rendah umumnya menyebabkan kesulitan menetas dan pertumbuhan

embrio tidak normal karena sumber pemanas yang dibutuhkan tidak mencukupi.

Hodgetts (2000), menyatakan suhu yang baik untuk penetasan adalah

37,8°C, dengan kisaran 37,2-38,2°C. Pada suhu ini akan dihasilkan daya tetas

yang optimum. Temperatur dan kelembaban merupakan faktor penting untuk

perkembangan embrio. Temperatur yang terlalu tinggi akan menyebabkan

kematian embrio ataupun abnormalitas embrio, sedangkan kelembaban

mempengaruhi pertumbuhan normal dari embrio (Wulandari, 2002).
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2.4. Mesin Tetas

Awalnya “mesin tetas” merupakan sebuah kotak yang diisi sekam atau pasir,

kemudian telur-telur yang akan ditetaskan diletakkan di dalamnya. Sumber panas

yang digunakan dalam mesin tetas adalah sumber panas alami yang berasal dari

sinar matahari dan panas yang dihasilkan oleh proses fisiologi embrio di dalam

telur yang sedang ditetaskan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, inovasi mesin tetas semakin dikembangkan yaitu

berbentuk sebuah kotak yang didesain menyerupai lemari kecil, yang kemudian

diisi dengan pemanas dan pengontrol suhu (Abidin, 2003). Prinsip penetasan

buatan meniru perilaku dan sifat-sifat alamiah induk ayam yang mengerami

telurnya, melalui penyesuaian temperatur tubuh induk, kelembaban, dan

kebiasaan induk ayam mengguling-gulingkan telurnya seperti pada saat

mengeram (Jutawan, 1989).

Mesin tetas berfungsi mengganti peran induk unggas dalam penetasan telur

untuk menghasilkan anak unggas. 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 ruang mesin tetas

berkisar antara 100 – 105oF atau 30.3 – 40.6oC, kelembaban udara antara 60 –

70%, dan sirkulasi udara (O2) dalam ruang mesin tetas. Sejalan dengan

perkembangan embrio maka kebutuhan oksigen akan meningkat dan terjadi pula

peningkatan pembuangan CO2. Oleh karena itu, sirkulasi udara yang lancar

penting bagi berlangsungnya perkembangan embrio yang optimal.
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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).

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).

2.5. Penyimpanan Telur Tetas

Telur yang tidak segera ditetaskan harus disimpan terlebih dahulu (Nurati

dkk., 2000). Telur yang disimpan terlalu lama akan mengalami penurunan daya

tetas. Telur-telur yang disimpan daya tetasnya akan menurun kira-kira 3% setiap

hari (Nugroho dan Mayun, 1986). Daya tetas telur yang disimpan selama 6 hari

lebih tinggi dibandingkan dengan daya tetas telur yang disimpan selama 7 hari.

Telur yang disimpan terlalu lama, apabila disimpan dalam lingkungan yang

kurang baik, bisa menyebabkan berkurangnya berat telur dan kantong udara

(Andrianto, 2005).
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2.6. Suhu Penyimpanan

Penyimpanan telur harus memperhatikan suhu dan kelembaban lingkungan

baik adalah 12oC dengan kelembaban 60oC. 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).

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 (Sittmann dan Abplanalp, 1965).

2.7. Lama penyimpanan

Daya tetas telur menurun sangat cepat setelah berumur 7 hari, karena itu

lama penyimpanan telur tidak boleh melebihi 7 hari. Telur yang telah berumur 3

minggu memiliki daya tetas yang sangat rendah bahkan hampir tidak dapat

menetas. Penyimpanan terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya penurunan

berat telur dan berkurangnya kantong udara (Hartono dan Isman, 2010).

Umur atau lama penyimpanan telur tetas merupakan salah satu faktor yang

akan mempengaruhi penetasan. Telur tetas yang baik untuk ditetaskan harus yang

masih segar, sebaiknya berumur kurang dari 7 hari (Nuryanti dkk, 2000). Lebih

lanjut dijelaskan bahwa telur yang terlalu lama disimpan dapat mengakibatkan

terjadinya kematian embrio pada hari ke - 2 hingga ke - 4. Bila terjadi

perkembangan pun telur tidak sempurna karena tidak dalam lingkungan sesuai.

Margatan, (2005) menyatakan bahwa bagaimanapun juga telur yang hendak
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ditetaskan yang baik adalah telur yang masih baru. Telur baru dan memenuhi

syarat untuk ditetaskan adalah yang masih berumur 1 sampai 7 hari sejak

dikeluarkan oleh induknya. Tapi yang telur paling baik adalah yang masih

berumur 1 – 4 hari.

Sarwono (2004) menyatakan bahwa umur telur 1 – 3 hari, saat ruang udara

di dalam telur masih utuh atau umur telur belum lewat 7 hari setelah keluar dari

tubuh induknya. Ini diperkuat oleh Suprijatna dkk (2005) yang menyatakan bahwa

umur telur tidak boleh lebih dari satu minggu, karena daya tetas telur akan

menurun sejalan dengan bertambahnya umur telur. Menurut Sastroamidjojo dalam

Tarjono dkk (2005) menjelaskan bahwa selama telur disimpan mengalami

penguapan sehingga kadar air dalam telur akan berkurang, air merupakan

komponen penting untuk hidup dan berkembang embrio.

Wiharto dalam Tarjono dkk, (2005) mengemukakan bahwa telur tetas yang

baik disimpan tidak lebih 7 hari. Telur tetas yang terlalu lama disimpan akan

semakin besar kerusakan telur baik fisik maupun biologis. Dijelaskan lebih lanjut

oleh Listyowati dan Roospitasari (2003) bahwa telur tetas yang baik untuk

ditetaskan yaitu disimpan kurang dari 7 hari, apabila penyimpanan yang dilakukan

lebih dari 7 hari maka akan mempengaruhi bobot tetas, hal ini terjadi karena

selama penyimpanan terjadi penguapan.


