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PRODUKSI TELUR, FERTILITAS DAN DAYA TETAS TELUR ITIK 

ALABIO PADA RASIO JANTAN DAN BETINA BERBEDA  

 

INTISARI 

 

Oleh  

 

Siti Huzla 

B1D 013 243 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio jantan dan betina 

terhadap konsumsi pakan, produksi telur, bobot telur, konversi pakan, fertilitas, 

daya tetas itik Alabio. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan mulai Juli hingga 

Desember 2017 bertempat di kelompok peternak itik Mong Gelemong Kelurahan 

Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Jumlah itik yang 

digunakan sebanyak 108 ekor ( 90 ekor betina 18 ekor jantan)  dengan umur 5 

bulan. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 3 

perlakuan rasio jantan dan betina 1:4, 1:|5 dan 1:6 dengan masing-masing 6 

ulangan dengan rasio jantan dan betina berbeda. Pakan yang diberikan 

mengandung protein 19 persen dan metabolisme enerji 2900 kkal/kg pakan.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa perbandingan jantan dan betina 

memberikan pengaruh yang signifikan (P≤0,05) terhadap produksi telur dan 

sangat signifikan (P<0.01) terhadap fertilitas, tetapi tidak mempengaruhi daya 

tetas (P>0.05). Perbandingan jantan dan betina 1:4 menghasilkan performan 

fertilitas tertinggi.   

 

Kata kunci: kelompok peternak, konsumsi pakan, metabolisme energi. 
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ABSTRACT 

 

EGG PRODUCTION, FERTILITY AND HATCHABILITY OF ALABIO 

DUCKS  IN DIFFERENT MATING RATIOS  

 

by 

 

Siti Huzla 

B1D 013 243 

 

This study was conducted  to determine the different mating ratios  egg production 

, fertility, hatchability of Alabio ducks during for 6 months from July to 

December 2017 at  the farmer group of duck breeder “  Mong Gelemong”, Dasan 

Cermen, Sandubaya, Mataram City. A completely randomized design was applied 

using 108 birds (90 females and  18 males) with the age of 5 months.  Three 

diferent mating ratios were used consisting  of 1: 4, 1: 5 and 1: 6 ratios with 6 

replicates  each treatment.  

The results showed that mating ratios had a singificant effect (P≤0,05)  on egg 

production and very significant (P <0.01)  on  fertility, but did not affect 

hatchability (P> 0.05). The highest fertlity was shown by the ratio of male and 

female 1:4.  

 

Key words: farmer group, feed consumtion, metabolizable energy.  
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PENDAHULUAN 

Itik  merupakan  jenis  unggas  air  yang  memiliki  keunggulan  daya  tahan  

tubuh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  jenis  unggas  lainnya.  Itik  banyak                                 

dibudidayakan  untuk  tujuan  memenuhi  kurangnya  kebutuhan  konsumsi  

protein hewani  masyarakat  Indonesia.  Populasi itik di Nusa Tenggara Barat 

pada tahun 2015 lebih banyak dibandingkan dengan populasi ayam petelur yaitu 

1.100.228 ekor dan ayam petelur yaitu 350.025 ekor (BPS NTB, 2015). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan itik mulai berkembang dan dapat 

menjadi alternatif sumber protein  hewani. Salah satu jenis itik yang memiliki 

potensi untuk dibudidayakan adalah itik Alabio. 

Itik Alabio merupakan salah satu jenis itik lokal yang berkembang pesat di 

daerah berawa Kalimantan Selatan. Itik Alabio tergolong itik petelur dengan 

kemampuan yang tinggi serta daging yang dihasilkan digemari masyarakat 

(Gunawan dan Sabrani, 1994) selain itu itik Alabio mampu menghasilkan  

produksi telur menycapai 79,4% pada umur 7 bulan (Prasetyo et al., 2003). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brahmantiyo dan  Prasetyo, 

(2001) menunjukkan bahwa itik Alabio mempunyai daya tetas yang lebih tinggi, 

dibandingkan dengan itik Mojosari yaitu masing-masing 48,98% dan 40,87%. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi telur, fertilitas dan daya tetas 

telur unggas terutama itik Alabio adalah perbandingan jantan dan betina (sex 

ratio). 

Menurut Nickolova (2004) sex rasio 1:5 menghasilkan daya tetas tertinggi 

pada Muscovy duck (Cairina moschata). Penelitian Giri et al. (2014)   bahwa 

rasio 1:5 menghasilkan fertilitas dan daya tetas yang lebih baik dari pada rasio 1:4 

atau 1:6 pada itik Khaki Campbell. Menurut Alsobayel dan Albadry (2012) daya 

tetas dan fertilitas dipengaruhi oleh genetik, umur dan sex rasio. Pada ayam sex 

rasio 1:6 memberikan fertilitas 97,92 persen dan daya tetas 96,07 persen lebih 

tinggi dibandingkan sex rasio 1:10 yang menghasilkan fertilitas 94,05 persen dan 

daya tetas 91,96 persen. Berbeda dengan pendapatnya Úgurlu et al. (2016) bahwa 

fertilitas dan daya tetas  tidak dipengaruhi oleh sex rasio 1:5 atau 1:7 pada burung  

Oleh karena diperlukan upaya meningkatkan populasi dan kualitas itik alabio 

yang baik dan unggul secara berkesinambungan melalui peningkatan fertilitas dan 
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daya tetas yang ideal untuk memperoleh performan produksi dan reproduksi yang  

maksimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio jantan dan betina 

berbeda yang menghasilkan performa produksi dan penetasan itik Alabio. 

Kegunaan dari penelitian ini untuk melakukan seleksi bibit induk itik Alabio 

yang dapat dikembangbiakkan sebagai pembibit dan dapat digunakan sebagai 

acuan dasar yang bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya. 

METODOLOGI  

Penelitian ini dilaksanakan di kelompok ternak itik Mong Gelemong Kel. 

Dasan Cermen  Kec. Sandubaya Kota Mataram dimulai dari bulan Juli sampai 

bulan Desember 2017. Dalam penelitian digunakan 108 ekor itik Alabio umur 6 

bulan. Itik tersebut dipelihara di dalam kandang yang terbuat dari kayu sebanyak 

18 petak dengan luas kandang 1-1,4 m
2
. Pemasangan kode masing-masing 

perlakuan yang terbuat dari plastik di pasang pada masing-masing petak/kandang. 

Setelah pemasangan kode, itik dimasukkan kedalam masing-masing petak atau 

kandang sesuai dengan kode perlakuan yang terdiri dari rasio jantan dan betina 

1:4, 1:5, dan 1:6. Perlakuan menggunakan ikan sapu-sapu segar, dedak padi, 

jagung kuning, mineral bebek. Penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan dan 6 

ulangan. Ransum yang diberikan pada itik adalah ikan sapu-sapu segar, dedak dan 

jagung dengan perbandingan 35% : 50% :15% mengandung protein 19 persen dan 

Metabolisme Energi 2900 kkal/kg pakan. Setelah dicampur diberikan kepada itik 

dengan jumlah 190 gram/ekor/hari. Ransum diberikan 2 kali sehari yaitu pagi dan 

sore hari.  

Pengamatan dan pengambilan data dilakukan selama 6 bulan. Parameter yang 

diamati meliputi Konsumsi Pakan, Produksi Telur, Bobot Telur, Konversi Pakan,  

Fertilitas, Daya Tetas, Kematian Embrio, Mati dalam Kulit, dan Abnormal Anak 

Itik. Data yang diperoleh akan dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola searah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh sex ratio pada konsumsi pakan, produksi telur, bobot telur, dan 

konversi pakan selama 9 minggu pengamatan disajikan pada Table 1.    

Tabel 1.  Rata-Rata Konsumsi Pakan, Produksi Telur, Bobot Telur, dan Konversi 

Pakan Itik Alabio 9 Minggu Pengamatan. 

 

Parameter 
Perlakuan F-

value 
Pr > F Ket. 

R1 R2 R3 

Konsumsi pakan (g/ekor/hari)  147,1
b
 176,2

a
 171,9

a
 1.21 0.05 * 

Produksi telur (DDA%) 51,6
a 

48,1
ab 

45,7
b 

2,24 0.05 * 

Bobot telur (g/butir) 59,45
a
 60,15

a
 61,23

a
 0.16 0.8515 NS 

Konversi pakan (g) 5,528
b
 6,676

b
 7,661

a
 0.373 0.05 * 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama  menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P≤0,05). Superskrip yang sama pada baris yang sama 

menujukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05) 

Pr = Probabilitas; R1=1:4; R2=1:5; R3=1:6 

 

Konsumsi Pakan 

Hasil analisis menujukkan bahwa pengaruh rasio jantan dan betina 

terhadap konsumsi pakan berbeda nyata (P<0.05). Rata-rata konsumsi pakan 

tertinggi pada rasio 1:5 (R2) sebesar 176,2 dan terendah pada rasio 1:4 (R1) 

sebesar 147,1. Selisih konsumsi pakan pada rasio 1:5 (R2) dengan 1:4 (R1) 

sebesar 29,1%. Rendahnya konsumsi pakan disebabkan oleh rasio jantan dan 

betina berbeda dan disebabkan oleh micro claimate atau keadaan suhu kandang 

yang tinggi (panas) dan menyebabkan itik menjadi kurang nafsu makan. Sama 

dengan pendapatnya (Sinurat, 1986) Jika suhu lingkungan rendah (dingin) maka 

ternak lebih membutuhkan asupan pakan sedangkan jika suhu lingkungan tinggi 

(panas) maka ternak lebih membutuhkan air minum. 

Produksi Telur  

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa pengaruh perbandingan 

jantan dan betina pada itik Alabio mempengaruhi produksi telur (P<0,05). Rata-
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rata produksi telur tertinggi pada rasio 1:4 dan terendah pada rasio 1:6 dengan 

selisih produksi sebesar 5,9%. Rendahnya produksi telur pada pemeliharaan itik 

Alabio pada perbandingan 1:6 disebabkan oleh pengaruh  kepadatan kandang. 

Kandang yang terlalu padat akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan 

ransum, air minum maupun oksigen sehingga kebutuhan nutrisi untuk 

perkembangan alat reproduksi dan  pembentukan telur  menjadi tidak seragam dan 

mengakibatkan produktivitas itik petelur tidak optiml. Hal ini perlu diperhatikan 

mengingat ternak itik memiliki sifat bergerombol dan mudah terkejut. Bila terjadi 

gangguan dari luar terutama pada pemeliharaan dengan populasi tinggi, ternak 

akan bergerombol ke arah yang berlawanan dengan arah datangnya gangguan, 

sehingga ternak menumpuk, saling himpit dan saling injak. Ternak itik tergolong 

unggas yang rakus, bila populasi terlalu tinggi dengan tempat pakan yang terbatas, 

sangat memungkinkan terjadinya peristiwa saling himpit dan injak saat makan. 

Kejadian seperti ini dapat berperan sebagai stressor dan mengganggu 

pertumbuhan dan produksi telur (Tamzil, 2017). Astuti (2009), juga menyatakan 

bahwa kepadatan kandang fase grower adalah 6-8 ekor. Selain itu menurut 

Fadilah dan Fatkhuroji (2013), standar kepadatan pada ayam petelur grower 

idealnya 6-8 ekor. Berbeda dengan pendapatnya Solihat et al. (2003)  bahwa 

produksi telur dipengaruhi oleh pakan, genetik dan kecepatan masak kelamin. Dan 

menurut Yuwono et al. (2005), kemungkinan lainnya yang menyebabkan 

perbedaan produksi telur adalah jumlah dan kandungan nutrien pakan belum 

optimal, karena kebutuhan nutrien selama proses pembentukan telur kurang 

memadai. 

 Laju rataan produksi telur selama 9 minggu pengamatan dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1.Kurva produksi telur selama 9 minggu 

Berdasarkan grafik diatas produksi telur selama 9 minggu menujukkan 

bahwa terjadi fluktuasi pada R3 (Rasio 1:6) dimana produksi tertinggi diperoleh 

pada minggu ke-7 dan mengalami penurunan pada minggu ke-8, sedangkan pada 

R1 (Rasio 1:4) dan R2 (Rasio 1:5)  produksi telur yang dihasilkan cenderung 

sama. Akan tetapi pada akhir penelitian, R1 menunjukkan produksi yang lebih 

tinggi dari pada  R2 dan R3. Penyebab naik turunnya produksi telur serta 

rendahnya produksi telur yang didapat saat penelitian yaitu karena prbandingan 

jantan dan betina berbeda dan keadaan suhu lingkungan yang tinggi pada siang 

hari dan kondisi lingkungan dengan temperatur yang berubah-ubah, pada sore 

sampai malam hari. Hal ini berpengaruh pada tingkat stress itik yang berdampak 

pada produksi telur. Solihat et al. (2003) menyatakan bahwa produksi telur 

dipengaruhi oleh pakan, genetik dan kecepatan masak kelamin. Dan menurut 

Yuwono et al. (2005), kemungkinan lainnya yang menyebabkan perbedaan 

produksi telur adalah jumlah dan kandungan nutrien pakan belum optimal, karena 

kebutuhan nutrien selama proses pembentukan telur kurang memadai. 

Bobot Telur 

Rata-rata bobot telur pada tiga perlakuan yang diamati selama 9 minggu 

dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil analisis menujukkan bahwa pengaruh rasio 

jantan dan betina tidak mempengaruhi bobot telur itik Alabio (P>0.05). Rata-rata 

bobot telur cenderung lebih tinggi pada rasio 1:6 (R3) dan terendah pada rasio 1:4 

(R1). Selisih bobot telur pada rasio 1:6 (R3) dengan 1:4 (R1) sebesar 1,78%. Hal 

ini disebabkan karena kandang yang terlalu padat menyebabkan ruang gerak 

menjadi terbatas sehingga menimbulkan ketidak nyamana pada itik. Ruang gerak 
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yang terbatas sangat memungkinkan terjadinya ternak menumpuk dan saling 

himpit pada saat makan sehingga poduksi dan bobot telur menjadi rendah. Hal ini 

sama denagn pendapat Hasil Tamzil (2017) yang menyatakan bahwa ternak itik 

tergolong unggas yang rakus, bila populasi terlalu tinggi dengan tempat pakan 

yang terbatas, sangat memungkinkan terjadinya pristiwa saling himpit dan injak 

saat makan. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah energi yang terkonsumsi 

lebih banyak dimanfaatkan untuk energi gerak sehingga berdampak negatif 

terhadap produksi dan bobot telur. Berbeda dengan pendapat Prasetyo dan Susanti 

(2000) bahwa bobot itik saat pertama bertelur sangat berpengaruh terhadap bobot 

telur pertama, dimana itik yang memiliki bobot yang ringan saat pertama bertelur 

cenderung akan menghasilkan bobot telur pertama yang lebih kecil. Hasil lainnya 

menujukkan bahwa bobot telur berhubungan dengan ukuran maupun bobot badan, 

hal ini sesuai dengan pendapat Scott et al.(1982). 

Konversi  Pakan 

Konversi pakan merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan itik petelur dalam mengubah pakan yang dikonsumsi menjadi 

telur. Semakin rendah nilai konversi ransumnya maka akan semakin baik. Rata-

rata konsumsi feed convertion ratio itik Alabio selama penelitian (9 minggu 

pengamatan) dapat dilihat pada tabel 1. Hasil analisis menujukkan bahwa 

pengaruh rasio jantan dan betina terhadap feed confertion ratio (FCR)  berbeda 

nyata (P<0.05) dari masing-masing perlakuan. Feed convertion ratio terendah 

pada perlakuan satu (R1) dengan rasio 1:4 sebesar 5,528 dan tertinggi pada 

perlakuan tiga (R3) demgam rasio 1:5 sebesar 7,661. Hal ini berarti perlakuan satu 

(R1) menujukkan feed convertion ratio yang efisien karena bobot telur yang 

dihasilkan sebesar 59,45 dengan konsumsi pakan sebesar 147,1. Sedangkan pada 

perlakuan tiga (R3) menujukkan feed convertion ratio yang tidak efisien karena 

menghasilkan produksi telur sebesar 61,23 dan konsumsi pakan sebesa 171,9  Jika 

konsumsi ransum yang tinggi apabila tidak diikuti dengan produksi telur yang 

tinggi akan menyebabkan konversi ransum yang buruk. Sama halnya dengan 

pendapat Subekti (2007) yang menyatakan efisiensi dalam penggunaan ransum 

ditentukan oleh konversi ransum. Nilai konversi ransum semakin rendah, maka 
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semakin efisien penggunaan dari ransum tersebut, karena untuk menghasilkan 

telur dalam jangka waktu tertentu membutuhkan ransum dalam jumlah sedikit. 

Performan Telur Tetas 

Pengaruh perbandungan jantan dan betina pada rata-rata fertilitas, daya 

tetas, kematian embrio, embrio mati dalam kulit, dan anak itik abnormal pada itk 

Alabio dengan rasio jantan dan betina berbeda dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel. 2 Fertilitas, Daya Tetas, Kematian Embrio, Mati dalam Kulit, dan 

Abnormal Anak Itik. 

Parameter 

Perlakuan 

F-value Pr > F Ket. 

R1 R2 R3 

Fertilitas (%) 95.675
a 

66.735
b 

83.558
ab 

5.94 0.0104 ** 

Daya tetas (%) 43.88
a 

51.43
a 

38.10
a 

0.55 0.5839 NS 

Daya tetas (%) 41.37
a 

33.06
a 

32.33
a 

0.43 0.6594 NS 

Kematian embrio (%) 15.771
a 

9.762
a 

22.075
a 

0.99 0.3899 NS 

Mati dalam kulit (%) 33.61
a 

23.50
a 

29.16
a 

0.40 0.6793 NS 

Abnormal anak itik (%) - - - . .  

Keterangan:  
a,b,

 Rerata dengan superskrip pada baris menunjukkan perbedaan   

** sangat nyata (P<0,01); Superskrip yang sama pada baris yang 

sama menujukkan berbeda tidak nyata (P≥0,05)NS= Non 

Signifikan; Pr = Probabilitas; R1= Rasio 1:4; R2= Rasio 1:5; R3= 

Rasio 1:6 

 

Fertilitas  

Hasil analisa variansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat 

nyata (P<0.01)  pada rasio jantan dan betina terhadap fertilitas telur itik Alabio. 

Rata-rata fertilitas tertinggi diperoleh pada perlakuan satu (R1) dengan  rasio 1:4 

sebesar (95,67%) dan terendah pada perlakuan dua (R2) dengan rasio 1:5 sebesar 

(66,73%). Berbeda dengan hasil penelitian Ayoola et al. (2017) yang 

menggunakan rasio 1:1 sampai 1:4 pada burung Puyuh memberikan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap fertilitas. Rendahnya fertilitas pada rasio 1:5 

disebabkan karena bobot telur yang dihasilkan terlalu rendah dan lama 
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penyimpanan telur sebelum masuk mesin tetas. Suryani et al. (2012) menyatakan 

bahwa bobot telur tetas dan penyimpanan telur tetas sangat berpengaruh pada 

fertilitas telur. Susanti et al. (2015) juga menyatakan bahwa rendahnya fertilitas 

telur unggas diduga karena lama penyimpanan telur yang ditetaskan memiliki 

interval waktu yang tidak sama, lama penyimpanan telur memiliki peranan 

penting dalam menjaga kualitas telur.  

Daya Tetas 

Parameter daya tetas yang digunakan dalam penelitian ini daya tetas dari 

telur fertil dan daya tetas dari telur yang ditetaskan. Hasil penelitian terhadap rata-

rata daya tetas dari telur fertil dan daya tetas dari telur yang ditetaskan dengan 

rasio jantan dan betina berbeda di sajikan pada Tabel 2 diatas. Hasil analisa 

variansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak berbeda nyata 

(P>0.05)  pada rasio jantan dan betina terhadap daya tetas dari telur fertil dan daya 

tetas dari telur yang ditetaskan. Rata-rata daya tetas dari telur yang fertil 

cenderung lebih tinggi diperoleh pada perlakuan dua (R2) dengan  rasio 1:5 

sebesar (51,43%) dan terendah pada perlakuan tiga (R3) dengan rasio 1:6 sebesar 

(38,10%) dan rata-rata daya tetas dari telur yang ditetaskan cenderung lebih tinggi 

pada perlakuan satu (R1) dengan rasio 1:4  sebesar (41,37%) dan terendah pada 

perlakuan tiga (R3) dengan rasio 1:6. Rataan daya tertas telur yang dihasilkan 

dalam penelitian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang 

dilaporkan Rohaeni et al., (2005); Suryana dan Tiro (2007), rataan daya tetas telur 

itik Alabio masing-masing sebesar 79,49% dan 61,77%, tetapi sebaliknya lebih 

tinggi dari laporan Brahmantiyo dan Prasetyo (2001) sebesar 48,98%±2,16. 

Rendahnya daya tetas itik alabio diduga disebabkan oleh faktor non teknis, yaitu 

sarana penetasan yang kurang mendukung, suhu dan kelembaban yang kurang 

tepat dan keterampilan dalam menetaskan telur itik Alabio. Telur itik Alabio lebih 

sulit ditetaskan dibandingkan telur itik Mojosari jadi keterampilan peternaak 

berpengaruh terhadap daya tetas telur itik Alabio. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Lasmini et al., (1992) tinggi rendahnya daya tetas bergantung pada 

kualitas telur tetas, sarana penetasan dan keterampilan pelaksana dan sesuai 

dengan pendapat Insko (1949) yang menyatakan bahwa temperatur mesin tetas 

menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap daya tetas telur, dan setiap 
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perubahan temperatur mesin dari temperatur yang optimal akan mempengaruhi 

daya tetas yang dihasilkan. 

Kematian Embrio 

 Rata-rata tingkat kematian embrio pada itik Alabio yang diberi perlakuan 

rasio jantan dan betina berbeda terdapat pada Table 2. Hasil analisa variansi 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang berbeda nyata (P>0.05)  pada rasio 

jantan dan betina terhadap kematian embrio pada itik Alabio. Rata-rata kematian 

embrio tertinggi diperoleh pada perlakuan tiga (R3) dengan  rasio 1:6 sebesar 

(22,075%) dan terendah pada perlakuan dua (R2) dengan rasio 1:5 sebesar 

(9,672%) dengan selisih antara kematian embrio pada rasio 1:6 dengan 1:5  

sebesar 12,4%. Hal tersebut di pengaruhi oleh suhu yang tinggi dan kelembaban 

rendah pada mesin tetas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ngobe (2003) yang 

menyatakan penyebab utama kematian embrio disebabkan suhu dan kelembaban 

yang tidak mencapai suhu dan kelembaban optimal untuk perkembangan embrio. 

Kematian awal disebabkan embrio tidak mendapatkan suhu dan kelembaban yang 

sesuai. Pendinginan yang dilakukan pada hari ke-3 terlalu dini dilakukan karena 

produksi panas belum terlalu tinggi. Selain itu, pembukaan pintu mesin tetas 

menyebabkan suhu dalam mesin tetas tidak stabil sehingga mempengaruhi 

perkembangan embrio. 

Mati Dalam Kulit 

Rata-rata persentase mati dalam kulit pada itik Alabio yang diberi 

perlakuan rasio jantan dan betina berbeda terdapat pada table 2. Hasil analisis 

menunjukkan pengaruh rasio jantan dan betina tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap kematian dalam kulit. Perlakuan satu (R1) dengan rasio 1:4 cenderung 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan dua (R2) dengan rasio 1:5 dan 

perlakuan tiga (R3) dengan rasio 1:6. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya suhu mesin tetas tidak tepat, kelembaban kurang, kelembaban terlalu 

tinggi pada tahap awal penetasan. Kematian dalam sell pada peroses penetasan ini 

terutama terjadi pada akhir masa penetasan dan disebabkan oleh pengeringan 

selaput telur dalam pertumbuhan embrio yang tidak sempurna sehingga embrio 

tidak menetas dan masih terdapat pada kerabang telur. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Samosir (1983) yang menyatakan bahwa pada telur itik, bakal anak yang 

telah menerobos kerabang telur dapat  mati akibat pengeringan selaput telur. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa perbandingan jantan dan betina pada pemeliharaan itik Alabio 

mempengaruhi konsumsi pakan, produksi telur, konversi pakan, dan fertilitas 

telur. Perbandingan jantan dan betina 1:4 menghasilkan performan fertilitas 

tertinggi. Dan pada daya tetas, kematian embrio, dan mati dalam kulit pada 

pemeliharaan itik Alabio pada rasio jantan dan betina berbeda  menujukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang tidak berbeda nyata.  

 Disarankan kepada peternak itik untuk menerapkan perbandingan jantan dan 

betina 1:4 untuk menghasilkan fertilitas terbaik.    
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