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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Mesin Tetas 

Penetasan telur ada dua cara, yaitu melalui penetasan alami (induk ayam) 

dan melaui penetasan buatan (mesin tetas) (Paimin, 2000). Penetasan buatan 

dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut mesin tetas atau inkubator. 

Pada prinsipnya penetasan buatan sama dengan penetasan alami, yaitu 

menyediakan kondisi lingkungan (temperatur, kelembaban dan sirkulasi udara) 

yang sesuai agar embrio dalam telur berkembang dengan optimal, sehingga telur 

dapat menetas (Sukardi, 1999).  Cara kerja mesin tetas pada prinsipnya yaitu 

menciptakan kondisi seperti pada penetasan alami yaitu meniru induk unggas 

pada waktu mengerami telurnya (Suprijatna et al., (2005). 

2.2. Telur Tetas 

 Telur tetas merupakam telur fertile atau dibuahi, dihasilkan dari 

peternakan ayam pembibit yang sehat dan produktifitasnya tinggi, umur telur 

tidak lebih dari satu minggu, bentuk telur normal, berat telur seragam, telur tidak 

terlalu tipis dan telur tetas yang baik permukaannya halus, tidak kotordan tidak 

retak (Suprijatna et al., 2005). Umur telur tetas yang semakin meningkat akan 

menurunkan kualitas telur karena penguapan CO2 dan H2O, menurunnya kualitas 

telur akan menghambat perkembangan embrio sehingga dapat menurunkan 

fertilitas dan daya tetas (Meliyati et al., 2012) 



3 

2.3. Proses Penetasan 

Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai 

telur pecah menghasilkan anak ayam. Penetasan dapat dilakukan secara alami oleh 

induk ayam atau secara buatan menggunakan mesin tetas. Telur yang digunakan 

adalah telur tetas, yang merupakan telur fertil atau telur yang telah dibuahi oleh 

sperma, dihasilkan dari peternakan ayam pembibit, bukan dari peternakan ayam 

petelur komersil (Suprijatna et al., 2005). Pada prinsipnya penetasan telur dengan 

mesin tetas adalah mengkondisikan telur sama seperti telur yang dierami oleh 

induknya. Baik itu suhu, kelembaban dan juga posisi telur. Dalam proses 

penetasan dengan menggunakan mesin tetas memiliki kelebihan di banding 

dengan penetasan secara alami, yaitu : dapat dilakukan sewaktu-waktu, dapat 

dilakukan dengan jumlah telur yang banyak, menghasilkan anak dalam jumlah 

banyak dalam waktu bersamaan, dapat dilakukan pengawasan dan seleksi pada 

telur (Yuwanta, 1983). 

2.4. Biosecurity  

Biosecurity merupakan suatu sistem yang terdiri dari rangkaian program 

yang mencakup kebijakan dan praktek yang dirancang untuk mencegah masuknya 

serta menyebarnya bibit penyakit. Bibit penyakit tersebut dapat berupa bakteri, 

virus, jamur dan protozoa (Sholikhin, 2011).  Penerapan biosecurity pada seluruh 

sektor peternakan, baik di industri perunggasan atau peternakan lainnya akan 

mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang 

mengancam sektor tersebut (Yatmiko, 2008). 
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2.4.1. Biosafety 

Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personal atau 

operator serta lingkungan peternakan (laboratorium) dan sekitarnya dari agen 

penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan protokol 

pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung (UU RI No 18 Tahun 2009). 

Keselamatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan beserta prakteknya 

yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh kesehatan 

setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan 

kuratif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor 

pekerjaan dan lingkungan serta terhadap penyakit umum (Suma’mur, 1996). 

2.4.2. Desinfeksi 

  Desinfeksi pada proses penetasan telur bukan hanya sebagai pelengkap 

pada pembersihan mesin tetas, tetapi merupakan rangkaian sistem sanitasi dan 

memiliki peran yang sangat penting untuk menekan perkembangan 

mikroorganisme dan meningkatkan daya tetas telur (Mahfudz, 2006). Desinfeksi 

bertujuan untuk mensinfeksi lalu–lalang pengujung dilakukan di pintu gerbang 

peternakan maupun di pintu masuk ruangan penetasan (Fadilah et al., 2007). 

2.4.3. Celup Kaki 

Biosekurity di pintu gerbang suatu kawasan peternakan unggas merupakan 

salah satu titik awal keberhasilan peternakan. Fasilitas desinfeksi yang diperlukan 

di pintu gerbang yaitu penyemprotan dan bak celup untuk ban kendaraan, serta 
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ruangan untuk sprayer, mandi, celup kaki, dan ganti pakaian. Selain itu, di luar 

kawasan peternakan juga dilengkapi tempat parker dan ruang tamu (Fadilah, 

2007).  Sediakan shower dan tempat / bak khusus celup roda kendaraan di pintu 

gerbang masuk peternakan dan bak celup kaki di kandang terisi larutan 

desinfektan. Jangan biarkan sopir angkutan barang masuk ke farm. Sediakan dan 

kenakan pakaian, sepatu atau alas kaki khusus yang dipakai hanya dalam lokasi, 

baik oleh karyawan maupun tamu yang berkepentingan. Sepatu atau alas kaki 

harus didesinfeksi sebelum masuk kandang atau penetasan (Bean, 2009). 

2.4.4. Pengasapan 

Pengasapan atau fumigasi adalah upaya untuk membasmi mikroba yang 

menempel pada kerabang telur maupun mikroba yang terdapat pada mesin tetas 

dan ruang penyimpanan telur. Fumigasi adalah upaya untuk membasmi mikroba 

yang menempel pada kerabang telur maupun mikroba yang terdapat pada mesin 

tetas dan ruang penyimpanan telur. Sesuai dengan pendapat Ismoyowati (2011). 

yang menyatakan bahwa dosis fumigasi adalah dua bagian larutan formalin dalam 

milliliter (cc) dicampur dengan Kristal KMnO4 dalam gram (Suprijatna et al., 

2005). 

2.4.5. Vaksinasi 

Vaksinasi adalah suatu tindakan dimana hewan dengan sengaja dimasuki 

agen penyakit (disebut antigen) yang telah dilemahkan dengan tujuan untuk 

merangsang pembentukan daya tahan atau daya kebal tubuh terhadap suatu 

penyakit tertentu dan aman untuk tidak menimbulkan penyakit (Akoso, 1993). 
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Tindakan pengontrolan penyakit dan pencegahan penyakit wajib dilakukan secara 

rutin. Tindakan ini akan lebih baik daripada tindakan pengobatan, sehubung 

dengan hal tersebut program pencegahan penyakit dan kegiatan vaksinasi mutlak 

perlu dilaksanakan (Kartadisastra, 1994). Vaksin inaktif (vaksin mati) merupakan 

preparat dari bakteri atau virus yang sudah dibunuh; vaksin aktif (vaksin hidup) 

yaitu preparat dari bakteri atau virus yang masih hidup tetapi bersifat avirulen 

atau tidak ganas (Murtidjo, 1992). 

2.5. Sanitasi 

Sanitasi merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk membunuh bibit 

penyakit. Sanitasi dapat diartikan sebagai tindakan pembersihan dan desinfeksi 

untuk membunuh kuman (Sholikhin, 2011). Program sanitasi dan kebersihan 

kandang menjadi salah satu kegiatan akhir yang harus rutin dilakukan setelah 

proses produksi selesai (Suprijatna et al., 2005).  

2.5.1. Kontrol Limbah Produksi 

Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas, maupun sisa 

pakan (Soehadji, 1992). Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan 

usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, 

pengolahan produk ternak, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah 

padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, 

lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain (Sihombing, 

2000). 
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2.6.  Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dpat dilihat dari hasil daya tetas dan daya tetas 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu : berat telur, penyimpanan telur, temperatur, 

kelembaban, ventilasi, posisi dan pemutaran telur, nutrisi induk,  kesehatan induk 

dan infeksi bakteri/ virus (Shanaway, 1994). Kegagalan penetasan memiliki 

beberapa kemungkinan sebagai berikut: 1) Telur tidak berbibit kerena perkawinan 

tidak baik, misalnya pejantan terlalu pendek, taji terlalu panjang, ayam terlalu 

gemuk, induk terserang penyakit berak kapur, atau penyakit lain yang 

mempengaruhi daya tetas; 2) Umur induk terlalu muda atau terlalu tua; 3) Pakan 

kurang bergizi (Haryoto, 1999). Faktor yang perlu diparhatikan agar penetasan 

berhasil adalah fumigasi mesin tetas, temperature dan kelembaban, mesin 

inkubasi (setter), ventilasi, posisi telur selama inkubasi dan pembalikan, 

membedakan telur fertile selama candling, pulling dan sexing (Kartasudjana dan 

Suprijatna, 2006). 

 

 

 

 

 

 


