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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret -  September 2016 bertempat di 

Satuan Kerja Itik Banyubiru, Desa Ngrapah, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. Analisis data dilaksanakan di Laboratorium Genetika, 

Pemuliaan dan Reproduksi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro. 

 

3.1.   Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 54 ekor itik Magelang 

generasi kedua yang dihasilkan dari hasil perkawinan itik Magelang generasi 

pertama. Itik Magelang generasi kedua terdiri dari 6 ekor jantan dan 48 ekor 

betina yang ditempatkan pada 6 kelompok.  

Alat yang digunakan yaitu timbangan elektrik 4 digit untuk menimbang 

bobot badan induk, bobot telur dan bobot tetas DOD, egg tray untuk tempat 

menaruh telur, kabel ties dan kertas untuk menandai kaki itik, mesin tetas setter 

dan hatcher untuk menetaskan telur, lampu untuk alat peneropongan (candler), 

kain kasa untuk membungkus telur yang masuk ke mesin hatcher agar tidak 

terpisah antara DOD dengan cangkang telur atau menjaga identitas perlakuan. 

 

3.2.   Metode 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya tahap pertama 

persiapan yang meliputi persiapan alat dan bahan, mengelompokkan bobot badan 
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induk itik dan membuat flok, tahap kedua yaitu pelaksanaan koleksi telur dan 

penetasan telur,tahap ketiga analisis data dengan menggunakan aplikasi SAS. 

Langkah selengkapnya dicantumkan pada lampiran 6. 

Tahapan kedua yang dilakukan adalah menyiapkan kandang yang dibedakan 

berdasarkan bobot badan. Kelompok bobot badan tersebut disajikan pada Tabel 1. 

Data selengkapnya dicantumkan pada lampiran 1.  

 

Tabel 1. Kelompok Bobot Badan Induk Itik Magelang Generasi Kedua 

Flock Bobot badan Keteranagan 

 (kg) Bobot badan induk itik Magelang (G2) 

A 1,49 – 1,62 Kelompok bobot badan kecil 

B 1,62 – 1,71 Kelompok bobot badan kecil 

C 1,72 – 1,76 Kelompok bobot badan sedang 

D 1,77 – 1,81 Kelompok bobot badan sedang 

E 1,83 – 1,88 Kelompok bobot badan sedang 

F 1,91 – 2,09 Kelompok bobot badan tinggi 

 

Bobot badan induk itik Magelang ditimbang 2 kali, penimbangan pertama 

pada awal penelitian dilakukan saat bobot induk berumur 5 – 6,5 bulan dan 

padaawal produksi. Penimbangan kedua dilakukan pada akhir penelitian, yaitu 

saat induk berumur ± 11 bulan. Itik jantan dan betina masing-masing dimasukkan 

kedalam kandang sesuai pengelompokan bobot badan dengan nisbah perkawinan 

1:8. 

Pemberian ransum setiap pagi pukul 07.00 dan siang pukul 15.00, 

sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. Pengambilan telur itik 

dilakukan setiap pagi selama penelitian sebelum pemberian pakan dan 

minum.Telur yang kotor langsung dibersihkan menggunakan lap basah, 

pemberian tanda ditulis dibagian samping telur agar saat menetas diketahui 
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identitasnya, menimbang bobot telur dan disimpan pada keranjang telur dengan 

posisi ujung tumpul telur berada diatas.Seleksi telur tetas dilakukan dengan 

memilih telur yang tidak retak, jika ada telur yang retak maka langsung di afkir. 

Penyimpanan telur dilakukan selama 5 hari dalam perhitungan satu periode 

penetasan dan ditempatkan di mesin setter. Pengambilan telur dilakukan selama 

50 hari sehingga didapatkan 10 periode penetasan. 

Peneropongan atau candling telur dilakukan setelah telur masuk ke dalam 

mesin setter selama ± 24 jam untuk memilih telur fertil melalui candling yang 

akan di tetaskan dan memisahkan dari telur infertil. Telur fertil dimasukan 

kedalam mesin setter untuk ditetaskan. 

Kapasitas mesin penetasan yang digunakan dapat menampung ± 10.000 

butir telur. Suhu untuk mesin setter yaitu 37,5-38
0
C dengan kelembaban 70-75% 

dan suhu untuk mesin hatcher yaitu 37
0
C dengan kelembaban 75-80%. 

Pemindahan telur dari mesin setter ke hatcher dilakukan pada hari ke-24 dari 

perhitungan awal telur per periode dan masing-masing telur dimasukan ke dalam 

kasa kemudian masing-masing bagian ujung diikat dengan karet. Penataan telur 

tetas yang akan dimasukkan kedalam mesin hatcher sesuai dengan urutan flok. 

Bobot tetas didapatkan setelah DOD sudah dikeluarkan dari mesin hatcher dalam 

keadaan kering kemudian ditimbang bobot tetas dan bobot cangkang telur. 
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3.3.   Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah bobot badan induk itik, 

priduksi telur,bobot telur, fertilitas, daya tetas dan bobot tetas telur Itik Magelang. 

Berikut ini merupakan parameter penelitian yang harus diamati yaitu: 

1. Bobot badan induk pada awal dan akhir penelitian. 

2. Produksi telur 

3. Fertilitas didapatkan dari perhitungan jumlah telur yang fertil dari total telur 

yang dimasukkan kedalam setter, rumus fertilitas dicantumkan pada rumus 1. 

Fertilitas = 
    ah        a       i 

    ah          a 
 x 100%               ............................ (1) 

4. Bobot telur didapatkan dari penimbangan telur yang diambil setiap harinya. 

5. Bobot tetas didapatkan dari penimbangan DOD 

6. Daya tetas didapatkan dari perhitungan persentase telur yang menetas dari 

total telur yang fertil. Kriteria telur fertil yaitu didalam telur terdapat titik atau 

gurat-gurat yang berwarna hitam yang menandakan telur tersebut fertil 

sedangkan telur infertil tidak ada tanda-tanda yang berwarna titik hitam atau 

kosong. Telur fertil diamati dengan meng   aka  “ca d   ” pada ha i k d a 

setelah dimasukan kedalam mesin setter, telur infertil langsung diafkir. 

Rumus daya tetas dicantumkan pada rumus 2.  

Daya tetas = 
    ah        a        a 

    ah        a       i 
 x 100%        .......................... (2) 
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3.4.   Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode one way classification 

dengan ulangan yang sama dari setiap kelompok bobot badan induk (Shinjo, 

1990). Model linier aditif untuk menganalisis pengaruh bobot badan induk 

terhadap bobot tetas yaitu sebagai berikut. Keterangan model linier aditif 

dicantumkan pada rumus 3. 

              i = (1,2, .....8) dan j = (1,2,.......n)             ........................... (3) 

Keterangan : 

Yij = Pengamatan parameter pada individu DOD ke-j dari kelompok bobot badan 

induk itik Magelang ke-i 

 = Nilai tengah 

   = Pengaruh perbedaan bobot badan induk itik Magelang 

    = Pengaruh galat percobaan  

n = Banyaknya data 

 

3.5.   Hipotesis 

H0 :  τ1= τ2  = ........... = τ5 = 0 ; (tidak ada pengaruh kelompok bobot badan induk 

terhadap bobot tetas DOD Itik Magelang generasi kedua). 

H1 :  minimal ada satu     0 (i= 1,2,......n), (minimal ada satu perbedaan antara 

kelompok bobot badan induk terhadap bobot tetas DOD Itik Magelang 

generasi kedua). 

    Data fertilitas dan daya tetas ditransformasi dengan Arcsin. Data hasil 

transormasi dan data kuantitatif lain yaitu bobot telur tetas dan bobot tetas DOD, 

dianalisis dengan Anova dari SAS, bila ada pengaruhnya nyata, maka dilanjutkan 

dengan Duncan’s New Multiple Range Test (MRT) menurut Shinjo (1990). 

Rumus MRT serta keterangan dicantumkan pada rumus 4. 
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 MRT = qp (i,df)  S 
 

  
                                        .................................. (4) 

Keterangan : 

MRT      : Multiple Range Test 

qp (i,df) : Peluang P, kelompok ke-i dan nilai dari derajat bebas (df) dari tabel 

Duncan 

 S            : Rata-rata jumlah kuadrat dari ANOVA 

                : Rata-rata harmonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


