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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Itik Tegal 

 Itik merupakan jenis unggas air (water fowls) yang termasuk dalam kelas 

Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, sub famili Anatinae, tribus Anatinae 

dan genus Anas (Srigandono, 1997). Itik Tegal merupakan keturunan itik Khaki 

Campbell, yaitu keturunan itik Rouen dengan itik Indian Runner (Tanabe et al., 

1984).  

Ciri-ciri fisik itik Tegal antara lain kepala kecil, leher langsing, panjang dan 

bulat, sayap menempel erat pada badan dan ujung bulunya menutup di atas ekor, 

bermata merah dengan paruh panjang dan melebar di ujungnya, kakinya pendek 

dan tegak lurus, terpisah jelas satu dari lainnya, langkahnya tegap. Tumitnya 

terletak rata di atas tanah dan kakinya dilapisi selaput lunak (Setioko et al., 2005).  

Itik Tegal mencapai dewasa kelamin pada umur 22 – 24 minggu dan mulai 

produktif bertelur pada umur 1 - 2 tahun. Itik ini tidak mempunyai sifat 

mengerami telurnya (Suharno dan Amri, 2002). Itik Tegal mampu bertelur hingga 

250 butir per ekor per tahun dengan produktivitas rata-rata 70%, bobot telur rata-

rata berkisar antara 65 – 70 g/butir, warna kulit telur hijau kebiruan dan berkulit 

agak tebal, bobot badan dapat mencapai 1,5 kg per ekor, mudah beradaptasi di 

berbagai lingkungan, tahan terhadap penyakit (Mito dan Johan, 2011).  
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2.2 Telur Tetas 

Telur tetas adalah telur fertil atau telah dibuahi dari peternakan pembibit 

(Suprijatna et al., 2005). Telur tetas itik Tegal yang baik memiliki bobot telur 

antara 65 – 75 g dengan bentuk yang normal, harus bersih dari berbagai kotoran 

yang melekat pada kerabang telur  (Setioko, 1998). Kerabang telur itik halus 

permukaannya, putih telur jernih, terang, tidak berbintik darah serta tidak 

berbunyi saat digoyangkan, letak kuning telur berada tepat di tengah telur 

(Rasyaf, 1991). 

 

2.3 Fertilitas Telur Tetas 

Fertilisasi terjadi di infundibulum sekitar 15 – 30 menit, dimana sel sperma 

harus menembus membran vitelline yang tipis dan mencapai sel telur yang masak 

untuk pembuahan (Smith, 1914). Fertilitas merupakan persentase telur yang 

memperlihatkan adanya perkembangan embrio dari jumlah telur yang ditetaskan 

tanpa memperhatikan telur tersebut menetas atau tidak (North dan Bell, 1984). 

Telur tetas yang digunakan harus memiliki fertilitas dan daya tetas yang tinggi 

(Suprijatna et al., 2005). Fertilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

jenis ternak, sex ratio, umur ternak, jarak waktu kawin sampai bertelur, pakan, 

musim dan umur telur (Bell  dan Weaver, 2002). 

 

2.4 Penyimpanan Telur Tetas 

Telur yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan untuk ditetaskan 

segera dimasukkan ke dalam mesin tetas, namun bila terpaksa harus disimpan 
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terlebih dahulu, penyimpanan harus benar dan di tempat yang memenuhi 

persyaratan (Suprijatna et al., 2005). Penyimpanan telur sebelum ditetaskan 

sebaiknya disimpan paling lama 7 hari. Penyimpanan hingga 14 hari dapat 

dilakukan dengan syarat telur disimpan dalam kantong plastik cryovac tertutup 

dan dijenuhi dengan nitrogen pada suhu 11 - 12
o
C (Setioko, 1998). Telur yang 

disimpan terlalu lama, pada kondisi lingkungan yang kurang baik menyebabkan 

penurunan berat dan kantong udara semakin membesar. Kadar karbondioksida 

(CO2) dan air (H2O) meningkat, sehingga isi telur semakin encer dan daya 

tetasnya turun. Penyimpanan yang ideal yaitu bersuhu 18,3
o
C dan kelembaban 70 

- 80% (North dan Bell, 1990).  Suhu ruang penyimpanan sebaiknya tidak lebih 

tinggi daripada suhu untuk perkembangan embrio. Suhu saat embrio mulai 

berkembang disebut physiologica zero, yaitu 75
o
F (24

o
C). Apabila suhu ruang 

penyimpanan diatas suhu physiologica zero, maka telur tetas yang disimpan jika 

telah dibuahi akan berkembang (Kartasudjana, 2006). 

Telur tetas yang disimpan terlalu lama akan terjadi penurunan kualitas telur 

karena cairan dan gas-gas dalam telur menguap, serabut protein yang membentuk 

jala (ovomucin) akan rusak dan pecah, putih telur menjadi encer (Septika et al., 

2013). Penguapan air dan pelepasan gas seperti CO2, NH3 dan sedikit H2S sebagai 

hasil degradasi bahan-bahan organik telur terjadi sejak keluar dari tubuh induknya 

melalui pori-pori kerabang telur yang berlangsung secara terus menerus sehingga 

menyebabkan terbentuknya rongga dan menurunkan berat telur (Jazil et al., 2013).  
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2.4 Perkembangan Embrio 

 

Perkembangan embrio itik diluar induknya memperoleh makanan dan 

perlindungan dari kuning telur, albumen dan kerabang telur (Smith, 1914). 

Perkembangan embrio difasilitasi oleh kantung kuning telur, amnion dan 

allantois. Dinding kuning telur dapat mensekresikan enzim yang mengubah 

kandungan kuning telur sehingga mudah diserap oleh embrio. Amnion berfungsi 

melindungi embrio dari benturan. Allantois berfungsi sebagai pembawa oksigen 

ke embrio, menyerap zat asam dari embrio, mengambil sisa-sisa pencernaan yang 

terdapat dalam ginjal dan menyimpannya dalam allantois dan menyerap albumen 

(Suprijatna et al., 2005).  Telur tetas yang semakin lama disimpan, kandungan 

nutrisinya akan menurun sehingga embrio di dalam telur akan terhambat 

perkembangannya. Zat nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisiologi 

dalam telur berasal dari kuning telur sebagai sumber energi dan mineral berasal 

dari kerabang telur (Yuwanta, 1983).   

Smith (1914) menyatakan bahwa perkembangan embrio segera setelah 

inkubasi dimulai, sebuah lapisan tebal akan terlihat seperti ekor embrio. Bagian 

ini biasanya disebut primitive streak. Awal inkubasi pembuluh darah mulai 

berkembang. Hari ke-2 inkubasi, pembuluh darah terbentuk dan berkembang 

menjadi bagian otak, telinga dan lensa mata mulai terbentuk, jantung mulai 

berdetak. Setelah itu, membran vitelline mengangkut nutrisi dari kuning telur 

untuk tumbuh dalam embrio. Hari ke-3 inkubasi, paruh mulai mengembang, sayap 

dan kaki terlihat. Hari ke-4 inkubasi, berkembangnya mulut, lidah, lubang hidung 

dan organ internal lain terus berkembang. Hari ke-7 inkubasi, jantung tertutup. 
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Setelah hari ke-10 inkubasi, bulu terlihat dan paruh mulai mengeras. Hari 14 

inkubasi, cakar terbentuk. Hari ke-22 sampai 25, embrio bergerak dari kepala 

diantara kaki ke posisi penetasan dan kuning telur tetap berada di luar badan 

embrio. hari ke-25 sampai 27 terjadi robek internal yaitu paruh embrio telah 

memecah cangkang. Hari ke-28, DOD menetas. 

Saat telur dikeluarkan oleh induknya lapisan ectoderm dan entoderm sudah 

terbentuk dan lapisan mesoderm dibentuk segera setelah suhu mesin tetas optimal. 

Setelah inkubasi dimulai, mesoderm dibedakan oleh pertumbuhan blastocoele 

diantara dua lapisan lainnya. Kulit, bulu, paruh, kuku, sistem syaraf, mulut, lensa 

dan retina mata serta vent berkembang dari lapisan ectoderm (Kurtini dan Riyanti, 

2011) 

 

2.5 Penetasan Telur Itik 

 Lama penetasan telur itik yaitu 28 hari (Sumantri, 2000). Penetasan itik 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penetasan secara alamiah dan secara 

buatan. Penetasan alamiah umumnya menggunakan unggas lain yang mempunyai 

sifat mengeram, sedangkan penetasan secara buatan menggunakan inkubator baik 

listrik, lampu minyak atau kombinasi keduanya (Setioko,1998). Beberapa tahapan 

penetasan buatan, antara lain persiapan mesin tetas, pemilihan telur tetas, 

pembersihan telur tetas, fumigasi mesin tetas, pengontrolan suhu, kelembaban dan 

candling serta turning atau pemutaran telur (Suprijatna et al., 2005). 

 Pemilihan telur tetas hendaknya bersih dari kotoran, bobotnya ideal (65 – 

75 g) dan bentuknya normal, penampilan fisik telur yang baik bentuknya normal, 
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kerabang telur bersih, tidak terlalu tipis, halus permukaannya dan tidak retak 

(Setioko,1998). Telur tetas yang sudah diseleksi difumigasi dengan desinfektan 

menggunakan alkohol 70% atau formalin 40% dan KMnO4 (Suharno dan Amri, 

2002).  

 Fumigasi mesin tetas menggunakan KMnO4 dan formalin guna 

mensetrilkan mesin dari mikroorganisme yang dimungkinkan dapat menurunkan 

daya tetas. Dosis fumigasi sangat bervariasi tergantung luas ruangan dan tujuan 

fumigasi. Sebelum mesin tetas digunakan, suhu dan kelembaban diatur dan 

distabilkan biasanya diperlukan waktu 24 jam (Suprijatna et al., 2005). Suhu dan 

kelembaban yang ideal untuk penetasan adalah 94 – 103
o
F (36 - 39,4

o
C)  dengan 

kelembaban diusahakan tetap 70% (Ningtyas et al., 2013).  

 Pemutaran telur dilakukan paling sedikit 2 kali atau lebih dalam sehari 

semalam dengan interval waktu yang sama, hal  ini bertujuan meratakan panas 

yang diterima telur selama periode penetasan dan mencegah embrio agar tidak 

lengket pada salah satu sisi kerabang (Dewanti et al., 2014). Pemutaran telur 

dilakukan dengan setengah putaran. Pemutaran yang lebih sering membuat telur 

lebih cepat menetas karena kandungan air di dalamnya tidak banyak hilang 

sehingga bobot badan anak unggas meningkat, dan sebaliknya pemutaran yang 

tidak sering membuat telur tidak cepat menetas dengan baik, karena terjadi 

penguapan yang berlebihan dan kadar air di dalam telur akan berkurang, sehingga 

bobot badan anak unggas berkurang (Bachari et al.,2006).  

 Peneropongan telur (candling) selama penetasan dilakukan sebanyak 3 

kali. Peneropongan pertama dilakukan pada hari ke-5 sampai ke-7 untuk 
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mengetahui perkembangan embrio dalam telur. Peneropongan kedua dilakukan 

pada hari ke-18 untuk melihat embrio yang hidup. Peneropongan ketiga dilakukan 

pada hari ke-25 untuk melihat embrio yang mati agar segera dikeluarkan dari 

inkubator (Sumantri, 2000).  

 

2.6 Susut Bobot Telur 

 Susut bobot telur merupakan penyusutan bobot telur yang terjadi selama 

penyimpanan karena adanya proses penguapan air dari telur. Susut bobot 

dipengaruhi oleh lama penyimpanan, suhu dan kelembaban sebelum telur 

dimasukkan ke dalam mesin tetas, tebal kerabang dan jumlah pori–pori kerabang 

(Lestari et al., 2013).Semakin meningkatnya umur penyimpanan maka persediaan 

cairan dan gas akan semakin berkurang (Harahap, 2007), terjadi penurunan isi 

telur karena evaporasi air dalam telur sehingga berat telur dapat berkurang 

(Hajrawati dan Aswar, 2011). Lama penyimpanan  0, 2, 3, 5, 7 dan  9 hari 

berturut-turut terhadap susut bobot adalah 0,00%, 0,38%, 0,95%, 1,35%, 1,96% 

dan  2,52%  (Khan et al., 2014). 

 

2.7 Daya Tetas 

Daya tetas merupakan persentase telur yang menetas dari sekelompok telur 

fertil yang ditetaskan. Faktor yang mempengaruhi daya tetas antara lain, lama 

penyimpanan telur, suhu dan kelembaban, kebersihan telur, genetik, umur induk, 

ukuran telur, nutrisi dan fertilitas telur (Ningtyas et al.,2013). Selain itu, daya 

tetas dipengaruhi oleh berat telur, bentuk telur, kualitas kulit telur, keutuhan kulit 
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telur dan kebersihan kulit telur (Darmanto et al., 2013). Penyimpanan  telur 

sebaiknya tidak lebih dari 6 atau 7 hari agar daya tetasnya tidak menurun 

(Zakaria, 2010).  

Lama penyimpanan berpengaruh terhadap daya tetas. Semakin lama telur 

tetas disimpan, penguapan semakin meningkat, sehingga menyebabkan 

kehilangan cairan dan mikroba patogen mudah melakukan penetrasi masuk ke 

dalam embrio akibatnya embrio gagal menetas (Septika et al., 2013) dan 

kondisinya cepat membusuk karena kutikula rusak sehingga memudahkan 

mikroba melakukan penetrasi yang mengganggu perkembangan embrio yang 

dapat menurunkan daya tetas telur (Rahayu et al., 2005). Hasil penelitian  Khan et 

al. (2014) melaporkan rata-rata daya tetas telur yang disimpan pada 0, 2, 3, 5, 7 

dan 9 secara berturut-turut adalah 93,33%, 93,30%, 89,97%, 74,90%, 33,89% dan 

7,35%. 

 

2.8 Mortalitas Embrio 

 

 Mortalitas embrio merupakan kematian yang terjadi pada embrio selama 

ditetaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lama penyimpanan telur 

lebih dari 7 hari. semakin lama telur disimpan dapat mengakibatkan penguraian 

zat organik (Ningtyas et al., 2013), melebarkan pori-pori kerabang dan kondisinya 

cepat memburuk karena kutikula rusak sehingga memudahkan penetrasi mikroba 

yang menggangu perkembangan embrio (Rahayu et al., 2005). 

 Selain itu, lama penyimpanan mengakibatkan penurunan kualitas albumen 

telur dengan terjadinya penguapan air melalui kerabang telur. Banyaknya air yang 
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hilang menyebabkan keringnya chario - allantoic sehingga sering terjadi kematian 

embrio dan telur membusuk (Baruah et al., 2001). Kematian embrio tertinggi pada 

terjadi minggu pertama dan terakhir penentasan. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya asupan calcium dan phosphor yang berpengaruh pada pembentukan 

embrio (Hartono, 2004). Calcium dan phosphor merupakan mineral utama yang 

terlibat dalam proses metabolisme embrio. Apabila pakan induk defisiensi akan 

mineral maka berdampak pada pembentukan embrio yang tidak optimal 

(Suprijatna et al., 2005).  

 Tahapan atau periode kematian embrio, yaitu preovisiposital mortality 

yaitu kematian terjadi sewaktu telur masih berada di dalam tubuh induknya, early 

dead embryo yaitu kematian terjadi satu minggu pertama periode inkubasi (hari 1 

– 7), middle mortality yaitu kematian terjadi diantara fase early sampai fase late 

(hari 8 – 25), late mortality yaitu kematian terjadi tiga hari terakhir periode 

inkubasi (hari 26 – 28) (North dan Bell, 1984).  

 Penelitian Schmidt et al.(2009), lama penyimpanan telur tetas 2, 4, 6, 8, 

10, 12 dan 14 hari terdapat rata-rata mortalitas embrio awal secara berturut-turut 

adalah 3,72%, 2,79%, 5,80%, 7,26%, 7,95%, 9,24% dan 10,25%. Rata-rata 

mortalitas embrio tengah secara berturut-turut adalah 0,87%, 0,93%, 2,50%, 

1,46%, 2,75%, 2,76%  dan 3,01%, sedangkan rata-rata mortalitas embrio akhir 

secara berturut-turut adalah 1,86%, 1,48%, 2,50%, 7,18%, 8,02%, 9,16% dan 

10,35%.  
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 2.8 Kualitas Tetas 

 

Kesalahan kecil dalam proses penetasan dapat mengakibatkan kegagalan 

total untuk menghasilkan anak unggas yang berkualitas (Umam, 2007). Sebagian 

anak unggas akan keluar dari telur secara perlahan-lahan melalui pemecahan 

kerabang. Anak unggas setelah menetas akan dilakukan pemindahan dengan cara 

proses pengumpulan anak unggas dari mesin yang sering disebut "pull duck". 

Pengeringan anak unggas yang berlebihan pada mesin tetas seharusnya dihindari, 

anak unggas segara diangkat dari mesin tetas dengan kondisi sekitar 95% dari 

anak unggas yang sudah kering tali pusarnya (North dan Bell, 1990). 

Kualitas tetas diamati setelah anak itik keluar dari mesin tetas yang 

merupakan hasil dari proses perkembangan embrio, hal ini menjelaskan bahwa 

lama penyimpanan sangat jelas mempengaruhi perkembangan embrio (Decyupere 

dan Bruggemen, 2007). Penyimpanan telur tetas yang semakin lama 

mengakibatkan perkembangan embrio menurun, kematian embrio meningkat, pH 

albumen meningkat, hilangnya CO2 dan air dari telur sehingga menghasilkan 

kualitas tetas yang rendah (Reijrink et al., 2010
b
).  

Kualitas tetas dapat dilihat dari parameter fisik seperti aktivitas, warna 

bulu, kondisi mata, kekompakan kaki, kondisi area pusar, yolk yang tertarik 

kembali, dan kondisi membran. Skor yang digunakan dalam penilaian adalah 100. 

Anak unggas yang mendapat maksimum skor 100 diklasifikasikan kualitas baik, 

sedangkan kurang dari 100 diklasifikasikan suboptimal (Tona et al., 2004). 

Adapun cara penilaian parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas tetas 

terlihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Cara Penilaian Parameter Kualitas Tetas 

Parameter Cara Penilaian 

Aktivitas  Meletakkan punggung ke arah bawah 

atau menelantangkan untuk 

menentukan  seberapa cepat kembali 

berdiri. Jika cepat kembali berdiri 

dianggap lincah, tetapi jika masih 

terlentang dianggap lemah. 

Bulu dan penampilan Memeriksa keadaan bulu dan 

kebersihan. Dianggap normal jika 

sudah kering dan bersih, jika basah atau 

kotor atau keduanya dianggap buruk. 

Retracted yolk Menyentuh perut untuk mengamati 

konsistensi perut anak unggas. Jika 

konsistensi perut lebih keras maka  

 kuning telur yang  tertarik dianggap 

besar dan konsisten. 

Mata  Mengamati kecerahan dan keputihan 

kelopak mata. 

Kaki  Mengamati tegak tidaknya kaki dengan 

cara memberdirikan anak unggas. Jika 

mengalami kesulitan saat berdiri maka 

perlu diperiksa untuk mengetahui 

apakah terdapat tanda–tanda 

peradangan atau kememaran atau 

keduanya. 

Pusar Memeriksa daerah pusar untuk 

mengetahui warna dan tingkat 

penutupan pusar. Warna berbeda dari 

warna kulit unggas, maka itu dianggap 

buruk. 

Remaining membrane Mengamati daerah pusar untuk 

mengetahui seberapa besar membran 

yang tersisa. Ukuran setiap membran 

sisa tergolong sangat besar, besar atau 

kecil. 

Remaining yolk Mengamati daerah pusar untuk 

mengetahui seberapa besar yolk tersisa. 

Ukuran setiap yolk sisa tergolong 

sangat besar, besar atau kecil. 

Sumber : Tona et al. (2003) 

 


