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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi bobot telur dengan
daya tetas pada itik Khaki Campbell yang dipelihara secara intensif Di Lombok
Timur. Materi penelitian menggunakan telur itik Khaki Campbell sebanyak 181
butir telur yang fertil yang di peroleh dari peternakan yang ada di Jenggik,
Lombok timur, dengan umur induk rata-rata 9 bulan dengan rasio jantan dan
betina 1:6. Telur tersebut dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan bobot,
kelompok pertama (< 59,9 g), kelompok kedua (60,0-70,0 g) dan kelompok ketiga
(>70,1 g). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi,
hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot telur dengan daya tetas mempunyai
hubungan positif yang kuat (r = 0,7) juga tidak bermakna (P>0,05). Telur pada
kelompok kedua dengan berat (60,0-70,0) dan rataan indeks kelompok dua
(75,71%) memiliki persentase daya tetas yang paling tinggi yaitu 73,9%.
Persamaan garis regresi antara bobot telur dengan daya tetas Y=38,92 + 0,46 X.
persamaan garis regresi antara indeks telur dengan daya tetas Y =62.6 + 0,08 X
Kata kunci : Korelasi, Bobot Telur, Itik Khaki Campbell, dan Daya Tetas

EGG WEIGHT AND HATCHABILITY CORELATION
ON KHAKI CAMPBELL DUCK REARED INTENSIFELY
IN EAST LOMBOK
ABSTRACT

The research aimed was to determine the egg weight and hatchability
correlation on khaki campbell duck reared intensively in East Lombok. The
research material used were 181 Khaki Campbell fertilized duck eggs from a farm
in Jenggik, eastern Lombok where the average age of the ducks was 9 months
with the male and female ratio of 1: 6. The eggs were divided into three groups
based on their weight, the first group (<59.9 g), the second group (60.0 to 70.0 g)
and the third group (> 70.1 g). The method used for analyzing the data was the
correlation and regression analysis. The research results showed that the egg
weight and the hatchability of eggs had a strong positive relationship (r = 0.7)
was also not significant (P >0.05). Eggs of the second group weighted 60.0 to
70.0 which had the average index 75.71% had the highest percentage of
hatchability (73.9%). Regression line between hatchability and the egg weight

1

was Y = 38.92 + 0.46 X, while regression line between the egg index and the egg
hatchability was Y = 62.6 + 0.08 X.
Keywords: Khaki Campbell Ducks, Correlation, Egg Weight, Hatchability.
PENDAHULUAN
Itik merupakan salah satu ternak unggas yang memiliki peranan penting
sebagai sumber gizi terutama sumber protein hewani untuk kebutuhan pangan
manusia yang saat ini terus mengalami peningkatan. Permintaan masyarakat
terhadap penyediaan telur itik yang semakin meningkat dipengaruhi oleh
kecendrungan masyarakat yang lebih menyukai telur itik. Ternyata, kandungan
gizinya pun lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan telur unggas lainnya.
Selain kebutuhan telur itik yang semakin meningkat, sekarang ada
kemungkinan permintaan daging itik pun meningkat. Banyaknya permintaan telur
itik atau daging itik kadang-kadang tidak bisa terpenuhi oleh Peternak.
Permintaan telur itik untuk dijadikan telur asin biasanya meningkat pada
hari-hari besar seperti bulan puasa dan mejelang lebaran, sehingga penyediaan
akan telur itik harus cukup. Penyediaan akan telur itik masih kurang karena
selama ini pemeliharaan itik dilakukan sebagai sambilan, hasil produksi telur pun
hanya bisa dijadiakn konsumsi peternak sehari-hari. Itik sangat potensial untuk
dijadikan aspek usaha bagi peternak, namun penyediaan telur tetas atau bibit itik
yang masih kurang.
Tidak semua telur yang ditetaskan akan menetas. Ada beberapa faktor
yang mempengaruhi daya tetas, antara lain faktor induk yang menghasilakan telur
tetas, pengelolaan telur sebelum ditetaskan dan sifat sifat telur tetas itu sendiri
(Rasyaf, 1984) Dari telur tetas sendiri yang perlu diperhatikan adalah bobot telur
(60-70 gram). Oleh karena itu telur yang akan ditetaskan hendaknya dipiih
terlebih dahulu.
Seleksi telur tetas sangat penting artinya karena akan menentukan hasil
penetasan. Dari telur tetas diharapkan akan diperoleh hasil yang baik pula. Salah
satu cara untuk menyeleksi telur tetas adalah dengan memperhatikan bobot telur
tetas (Djanah, 1981).
Penetasan telur itik adalah salah satu usaha yang cukup penting dalam
rangkaian kegiatan produksi ternak itik. Itik-itik yang menjadi tua dan tidak
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produktif lagi harus diganti oleh itik yang lebih muda serta sehat, demikianpun
apabila peternak memerlukan lebih banyak anak itik (bibit) untuk memperluas
usahanya (Suryawijaya, 1984).
Penetasan telur dengan mesin tetas sudah semakin populer, dibandingkan
dengan penetasan alamiah akan lebih menguntungkan dengan menggunakan
mesin tetas, karena selain praktis, juga telur yang dapat ditetaskan berlipat ganda.
Telur asin Lombok terkenal, baik di dalam daerah maupun diluar daerah.
Masalah yang selalu muncul di Lombok adalah kurangnya pasokan telur untuk
produksi telur asin. Kurangnya produksi telur karena kurangnya itik petelur yang
disebabkan bibit itik yang kurang baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai
“Korelasi Bobot Telur dengan Daya Tetas pada Itik Khaki Campbell yang
Dipelihara Secara Intensif di Lombok Timur”. Penelitan ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara bobot telur dengan
daya tetas pada itik Khaki Campbell yang dipelihara secara intensif di Lombok
Timur.
MATERI DAN METODE PENELITIAN
Materi penelitian ini menggunakan telur tetas Itik Khaki Campbell yang
diperoleh dari Desa Janggik Lombok Timur sebanyak 181 butir berasal dari induk
itik yang dipelihara secara intensif berumur kurang lebih 9 bulan dengan
perbandingan rasio jantan dan betina 1 : 6 menggunakan pakan dedak 3, jagung 2,
dan konsentrat 1.
Alat dan Bahan yang digunakan
Alat Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mesin tetas
Digunakan mesin tetas dengan kapasitas 270 butir telur.
2. Thermoregulator
Untuk mengatur kestabilan suhu di dalam alat tetas.
3. Hidrometer
Untuk mengukur kelembaban dalam mesin tetas.
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4. Jangka sorong
Untuk mengukur panjang dan lebar telur.
5. Rak telur/ tray
Digunakan untuk menempatkan telur selama penyimpanan dan
penetasan.
6. Timbangan
Untuk mengetahui bobot telur digunakan timbangan merk O-Haus
dengan kapasitas 100 gram, dengan kepekaan 0,1 G.
7. Teropong lampu senter
Untuk memeriksa telur yang bertunas (fertil) dan yang tidak
bertunas.
8. Bak Air
Digunakan untuk tempat menaruh air selama proses penetasan.
9. Sprayer
Untuk penyemprotan air hangat (suam suam kuku) pada telur.
Bahan Penelitian
Bahan - bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kapas dan Alkohol
Digunakan untuk membersihkan telur.
2. Air
Digunakan untuk menciptakan kelembaban selama penetasan.
3. Air hangat
Untuk penyemprotan pada telur.
4. Cairan KMnO4
Digunakan untuk fumigasi, membasmi mikroorganisme yang merusak
telur tetas.
Variable yang Diamati
Variable yang akan diamati meliputi:
A. Variabel pokok
1. Bobot telur.
2. Daya Tetas.
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Rumus:
Daya Tetas

=

Jumlah telur yang menetas X 100%
Jumlah telur fertile

B. Variabel Penunjang : Indeks telur
Rumus:
Indeks Telur

=

Panjang Telur X 100%
Lebar Telur

Cara Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015 dan bertempat di
Peternakan Bapak Haji Bono di BTN Selagas Mataram. Pengumpulan data
dimulai pada waktu mengukur bobot telur sampai menghitung jumlah telur yang
menetas (daya tetas).
Persiapan telur tetas
Untuk persiapan telur itik Khaki Campbell dikumpulkan dari peternak
yang sedang berproduksi di Desa Janggik Lombok Timur.
1. Kriteria seleksi telur tetas yang digunakan yaitu umur telur maksimum 7
hari yang disimpan pada rak telur. Untuk keberhasilan suatu penetasan
dilakukan seleksi pada kualitas telur. Kualitas telur yang baik untuk
ditetaskan yaitu :
a. Kulit atau cangkang telur tampak bersih dari bercak darah, tekstur
halus dan tidak ada keretakan sama sekali.
b. Bentuk fisik normal tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat.
c. Ukuran warna telur yang seragam.
2. Sebaiknya telur yang dipilih atau yang sudah diseleksi dibersihkan terlebih
dahulu dengan menggunakan kapas dan alkohol agar telur tersebut bersih
dari kotoran yang menempel.
3. Kemudian telur tersebut diukur bobot telurnya dengan menggunakan
timbangan merk Ohaus.
4. Untuk menentukan indeks telur dengan mengukur panjang dan lebar telur
menggunakan jangka sorong.
5. Kemudian mengelompokkan telur yang sudah ditimbang berdasarkan
bobot < 59,9 gram, 60,0-70,1 gram dan >70,1 g.
5

Persiapan Mesin Tetas
1. Sebelum melakukan penetasan, alat tetas atau mesin tetas harus bersih dari
kotoran yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kotoran yang tidak tampak
terlihat dibersihkan dengan fumigasi.
2. Langkah kedua memasukkan air pada bak air diruang dalam mesin untuk
menciptakan kelembaban 60-70% menggunakkan hydrometer.
3. Suhu dalam alat tetas dijaga tetap kestabilannya pada kisaran 38 oC - 40oC
menggunakan thermoregulator
4. Lakukan pengecekan dengan sangat teliti terhadap bekerjanya alat
pemanas dan kelembaban. Banyak kegagalan penetasan karena suhu alat
pembangkit pemanas dan kelembaban tidak dicek Anonim (2012 ).
Penetasan Telur
Secara umum, tahap-tahap penetasan telur dengan mempergunakan alat tetas
adalah sebagai berikut:
1. Siapkan alat tetas secara lengkap dengan kondisi yang baik.
2. Hidupkan alat tetas selama 24 jam dan bak yang berisi air sebelum
dipergunakan agar kondisi suhu dan kelembaban dalam keadaan stabil.
3. Masukkan telur kemudian tandai bagian atas atau bawah telur, sehingga
memudahkan pada proses pembalikan.
4. Pada hari keempat, proses pembalikan telur pertama kali dilakukan
sebanyak 3 kali dalam satu hari satu malam. Proses pembalikan dilakukan
secara terus menerus sampai hari ketiga sebelum telur menetas

agar

upaya pemberian cahaya bisa meratasehingga pertumbuhan embrio
menjadi sempurna.
5. Pada hari keempat juga dilakukan pembukaan lubang ventilasi secara
bertahap dan mulai hari ketujuh ventilasi dibuka secara penuh hingga
penetasan selesai. Sewaktu-waktu alat tetas juga perlu didinginkan dengan
cara membuka pintu alat tetas selama kurang lebih 20 menit.
6. Pada hari ketujuh, dilakukan pemeriksaan telur dengan peneropongan yang
diulangi lagi pada hari kedelapan belas.
7. Pada hari keduapuluh tujuh, telur sudah mulai menetas. (Anonim 2012).
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Analisis Data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa korelasi
yaitu suatu penelitian model korelasional, penelitian ini dilakukan hanya untuk
mengetahui hubungan atau korelasi antara bobot telur dengan daya tetasnya.
Untuk mengetahui koefisien korelasi dan regresi maka digunakan rumus :
1. Koefisien korelasi Pearson(r) antara bobot telur dan daya tetas dirumuskan
dengan model:

Keterangan :x= Bobot telur , y= daya tetas, r = koefisien korelasi dann= jumlah
sampel.
2. Untuk menentukan hubungan sebab akibat antara bobot telur dengan daya
tetas digunakan persamaan regresi linier dengan model matematika yaitu
misalnya:
Y = a + bx
Y= Daya tetas

a= koefisien

x= bobot telur b= konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Korelasi Bobot Telur Dengan Daya Tetas
Data bobot telur itik Khaki Campbell dalam penelitian yang menggunakan
181 butir telur fertil yang dibagi menjadi tiga kelompok. Rataan bobot telur dan
indeks telur dengan persentase daya tetas dari masing-masing kelompok dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Bobot Telur Itik Khaki Campbell
Kelompok
Telur
1
2
3
Jumlah

Kisaran Bobot Jumlah Rataan Bobot Indeks
Persentase
Telur (g)
Telur (b)
Telur (g)
Telur (%) Daya Tetas (%)
< 59,9 g
60,0 – 70,0
> 70,1

27
96
58

55,97

66,50
74,16

181
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75.03%
75.71%
75.07%

62,9%
73,9%
70,6%

Dari Tabel 1 dapat dilihat telur kelompok dua (60,0 – 70,0 g) dan tiga
(>70,1 g) mempunyai persentase daya tetas yang lebih tinggi dari pada kelompok
pertama (< 59,9 g). Hal ini sesuai dengan pendapat Widiarti (1984) menyatakan
bahwa telur tetas yang terlalu besar atau terlalu kecil tidak akan menetas dengan
baik. Hal ini diperkuat juga dengan pendapat Srigandono (1986); Punia (1987);
dan Setiawan (2010); Suryawijaya (1984) yang menyatakan bobot telur itik yang
ideal untuk ditetaskan berkisar 60 – 70 gram dengan bentuk yang normal.
Hasil penelitan ini menunjukkan telur dengan bobot 60-70 gram
menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi dibandingkan dengan telur yang
bobotnya lebih rendah (59,9) gram. North (1994) menyatakan bahwa telur dengan
bobot berat lebih baik bila dibandingkan dengan telur yang bobotnya ringan.
Selanjutnya dikatakan telur dengan bobot yang relatif berat (hingga 70 gram)
proses metabolisme embrio didalamnya dapat berjalan dengan baik sehingga daya
tetasnya lebih tinggi. Sesuai dengan pendapat Roospitasari dan Listiyawati (2003)
telur yang besar dan yang kecil mempunyai luas permukaan yang berbeda
sehingga daya serap panasnya pun akan berbeda.
Telur dengan bobot yang terlalu berat >70 gram akan menghasilkan daya
tetas yang lebih rendah. Sesuai dengan pendapat Hassan et al. (2005) menyatakan
bobot telur itik yang terlalu berat (>77 g) dapat menyebabkan menurunnya daya
tetas, bobot telur itik maksimal untuk ditetaskan adalah 70 gram. Selanjutnya
dikatakan telur yang terlalu besar biasanya kuning telurnya ganda dan tidak
menetas walaupun dieramkan.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara bobot telur
dengan persentase daya tetas tetapi mempunyai hubungan yang tinggi (r =0,7)
namun setelah diuji dengan Tabel Pearson nilai korelasi ini tidak bermakna
(P>0,05). Dari hasil penelitian Pandelaki et al. (1986); Punia (1987)

juga

didapatkan korelasi yang positif antara bobot telur dengan daya tetas (P >0,05).
Adapun persamaan garis regresi antara bobot telur dengan daya tetas
adalah : Y = 38,92+0,46X. Persamaan ini dapat menduga daya tetas dengan
melihat bobot telur tetas yang digambarkan dalam persamaan garis regresi.
Korelasi Bobot Telur Dengan Daya Tetas
Indeks yang diamati dari telur-telur yang ditetaskan dibagi menjadi 3
kelompok sesuai dengan kelompok bobot telur. Rataan indeks telur dengan
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persentase daya tetas dapat dilihat pada Tabel 1. Ketiga kelompok rataan indeks
telur yang diukur menunjukkan bahwa indeks telur kelompok kedua dengan
rataan indeks yaitu 75,71% yang paling baik untuk ditetaskan ada hubungan
positif dengan korelasi r = 0,7 . Telur tetas dengan indeks kelompok pertama
(75,03%) mempunyai persentase daya tetas yang lebih rendah dari pada kelompok
telur dua (75,71%) dan tiga (75,07%). Telur tetas dengan bentuk normal
mempunyai daya tetas tinggi ini disebabkan karena kantong udara dalam telur
dalam posisi yang sempurna yaitu antara albumin dan yolk seimbang, sehingga
embrio dalam telur dapat berkembang dengan baik. Hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Sujionohadi dan Setiawan (2010) menyatakan
bahwa telur tetas yang baik untuk dijadikan sebagai bibit atau bisa ditetaskan
memiliki ciri salah satu diantaranya adalah bentuknya normal, telur yang
berbentuk normal memiliki daya tetas yang tinggi, sedangkan telur yang terlalu
lonjong atau bulat daya tetasnya rendah. Djanah (1981) menyatakan telur yang
baik untuk ditetaskan mempunyai indeks 75%. Dengan demikian maka
berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka telur dengan indeks 74-76%
mempunyai bentuk yang normal. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Djanah, 1981)
bahwa telur yang bentuknya tidak normal tidak akan menetas dengan baik dan
banyak embrionya akan mati, hal ini mungkin disebabkan keadaan yang tidak
seimbang dari isi bagian-bagian yang terdapat dalam telur itu.
Adapun persamaan garis regresi antara indeks telur dengan daya tetas
adalah: Y =62.6 + 0,08 X. Persamaan garis regresi ini dapat menduga daya tetas
dengan melihat indeks telur yang digambarkan dalam persamaan garis regresi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian mengenai “Korelasi Bobot Telur Dengan Daya Tetas Pada
Itik Khaki Campbell” dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan positif yang tinggi (r=0,7) antara bobot telur dengan
daya tetas pada itik Khaki Campbell

tetapi tidak bermakna (P<0,05)

dengan persamaan garis regresi bobot telur dengan daya tetas Y = 38, 92 +
0,46 X
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2. Telur dengan kisaran bobot antara 60,0 – 70,0 gram mempunyai daya tetas
tertinggi sebesar 73,9%, diatas dan dibawah kisaran bobot tersebut daya
tetasnya lebih rendah.
Saran
1. Untuk mendapatkan daya tetas yang lebih tinggi, disarankan sebaiknya
memilih telur yang beratnya berkisar antara 60,0 – 70,0 gram mempunyai
daya tetas tertinggi sebesar 73,9%, diatas dan dibawah kisaran bobot
tersebut daya tetasnya lebih rendah.
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