II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Ayam Lokal
Ayam lokal Indonesia merupakan hasil dometsikasi Ayam Hutan Merah

(Gallus gallus) dan Ayam Hutan Hijau (Gallus varius). Ayam Hutan Merah di
Indonesia ada dua macam yaitu Ayam Hutan Merah Sumatera (Gallus gallus
gallus) dan Ayam Hutan Merah Jawa (Gallus gallus javanicus). Ayam-ayam lokal
yang sekarang ini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi
ayam-ayam lokal dengan morfologi yang beraneka ragam (Mansjoer, 1985).
Menurut Sarwono (2003) klasifikasi ayam lokal adalah sebagai berikut :
Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Subfilum

: Vertebrata

Kelas

: Aves

Subkelas

: Neonithes

Superordo

: Superordo

Ordo

: Galiformers

Famili

: Phasianidae

Genus

: Gallus

Spesies

: Gallus Domesticus

Ayam lokal mempunyai ciri khas berukuran kecil dan bentuknya agak
ramping, berat badannya mencapai 1,4 kg pada umur 4 bulan, produksi telur
mencapai 135 butir/tahun. Jenis ini memiliki bulu warna putih, hitam, coklat,
kuning kemerahan, kuning atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Ayam
jantan memiliki jengger yang bergerigi dan berdiri tegak, serta berukuran agak
besar sedangkan betina berjengger kecil dan tebal, tegak serta berwarna merah
cerah. warna kulit kuning pucat, kaki agak panjang dan kuat (Cahyono 2002).
Produksi telur ayam lokal 30-80 butir per tahun dengan bobot telur rata-rata 37,5
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gram, sedangkan ayam ras yang dipelihara secara intensif dapat berproduksi 200250 butir per tahun dengan bobot telur rata-rata 55,6 gram (Siregar dan Sabrani
,1980).

2.2

Penetasan
Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai

menetas. Penetasan telur dapat dilakukan secara alami atau buatan (Yuwanta,
1993). Penetasan buatan lebih praktis dan efisien dibandingkan penetasan alami,
dengan kapasitasnya yang lebih besar. Penetasan dengan mesin tetas juga dapat
meningkatkan daya tetas telur karena temperaturnya dapat diatur lebih stabil tetapi
memerlukan biaya dan perlakuan lebih tinggi dan intensif (Jayasamudera dan
Cahyono, 2005).
Keunggulan penerapan teknologi mesin tetas adalah menghilangkan periode
mengeram pada induk, sehingga induk lebih produktif dan mampu menghasilkan
telur lebih banyak selama hidupnya. Selain itu anak ayam dapat diproduksi dalam
jumlah yang banyak pada waktu yang bersamaan dan kapasitas penetasan dapat
diperbanyak

sesuai

dengan

jumlah

telur

tetas

yang

siap

ditetaskan.

(Nafiul.dkk.,2014).
Pada prinsipnya penetasan telur dengan mesin tetas adalah menyediakan
lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio (calon anak), yakni yakni
meniru sifat-sifat alamiah induk ayam atau itik yang mengerami telur, yaitu
menyesuaikan suhu. kelembaban dan membalik telur yang dierami (Subiharta dan
Yuwana, 2012). Dalam Proses penetasan telur, suhu dan kelembaban merupakan
variabel terpenting yang sangat menentukkan keberhasilan proses penetasan. Suhu
yang diperlukan alat penetas harus memiliki kesamaan dengan kondisi suhu
iinduk unggas pada saat mengeram.

2.2.1

Temperatur Penetasan
Temperatur atau suhu memegang peranan yang sangat penting dalam

penetasan telur karena mempengaruhi perkembangan embrio di dalam telur. Jika
suhu terlalu rendah maka perkembangan organ-organ embrio tidak berkembang
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secara proporsional (Susila, 1997). Wiharto (1988) menyatakan, apabila suhu
terlalu rendah umumnya menyebabkan kesulitan menetas dan pertumbuhan
embrio tidak normal karena sumber pemanas yang dibutuhkan tidak mencukupi.
Rakhman (1985) menyatakan, jika suhu didalam mesin tetas dibawah normal
maka telur akan menetas lebih lama dari waktu yang ditentukan dan apabila suhu
diatas normal, maka waktu menetas lebih awal dari waktu yang ditentukan,
sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan telur mengalami dehidrasi
atau kekeringan, sehingga DOD yang dihasilkan akan lemah, akibatnya DOD
akan mengalami kekerdilan dan mortalitas yang tinggi (Rarasati, 2002).
Peningkatan dan penurunan suhu yang tidak konstan selama penetasan
dapat menyebabkan kematian embrio, hal tersebut dipertegas dengan pernyataan
Mc Daniel (1979), menyatakan peningkatan suhu penetasan pada saat hari ke-16
akan mengurangi telur fertil yang menetas. Hodgtts (2000) menyatakan bahwa
embrio muda sangat sensitif terhadap perubahan suhu penetasan.
Suhu yang perlu diperhatikan pada penetasan telur ayam dan bebek
berkisar 38oC – 40oC dan lamanya penetasan 21 hari untuk telur ayam dan 28 hari
untuk telur bebek. (Sudrajat, 2003). Hodgetts (2000), menyatakan suhu yang baik
untuk penetasan adalah 37,8°C, dengan kisaran 37,2-38,2°C. Pada suhu ini akan
dihasilkan daya tetas yang optimum. Temperatur dan kelembaban merupakan
faktor penting untuk perkembangan embrio. Temperatur yang terlalu tinggi akan
menyebabkan kematian embrio ataupun abnormalitas embrio, sedangkan
kelembaban mempengaruhi pertumbuhan normal dari embrio (Wulandari, 2002).
Suhu di ruang inkubasi tidak boleh lebih panas atau lebih dingin 2oC dari
kisaran suhu standar. Suhu standar untuk penetasan berkisar antara 36oC-39oC.
Jika terjadi penurunan suhu terlalu lama biasanya telur akan menetas lebih lambat
dari 21 hari dan kalau terjadi kenaikan suhu melebihi dari suhu normal maka
embrio akan mengalami dehidrasi dan akan mati (Hamdy, 1991).
Embrio akan berkembang bila suhu udara di sekitar telur minimal 70o F
(21,11oC) namun perkembangan ini sangat lambat. Di bawah suhu udara ini
praktis embrio tidak mengalami perkembangan, sehingga penyimpanan telur tetas
sebaiknya sama atau dibawah suhu tersebut. Penyimpanan telur tetas dibawah titik
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beku tidak dianjurkan karena sewaktu telur dikeluarkan dari tempat penyimpanan
akan terjadi pengembunan dan permukaan telur berair, sehingga kuman pada kulit
telur akan masuk kedalam telur yang menyebabkan pembusukan telur sewaktu
ditetaskan, akan sangat menurunkan daya tetas. Suhu yang baik untuk
pertumbuhan embrio adalah berkisar diantara 35–37oC. Untuk mencapai suhu
tersebut sehingga embrio dapat berkembang dengan baik maka suhu didalam
ruang penetasan diatur dengan kisaran suhu 95–104oF tergantung dari jenis
penetasan ( forced draft incubator) untuk menjamin embrio mendapatkan suhu
yang ideal untuk perkembangan yang normal. Kisaran suhu ini tergantung dari
jenis penetasan yang didasarkan atas pengalaman dalam pembuatan penetasan
untuk dapat mencapai daya tetas yang baik. Diatas ataupun dibawah kisaran suhu
tersebut akan menurunkan daya tetas. Untuk model still air incubators suhu yang
diperlukan 1oC diatas kisaran suhu tersebut ( 100 – 102o F atau 38 – 39oC ),
sedangkan forced draft incubator biasanya memerlukan suhu disekitar 100o F
(Jasa, 2006).
Suhu penetasan yang lebih tinggi dari suhu yang dianjurkan akan memacu
pertumbuhan embrio lebih cepat sehingga sering terjadi perlengketan embrio
terutama pembuluh darah dengan selaput dalam klit telur yang menyebabkan
kematian embrio, kalaupun menetas, anak ayam akan menetas lebih cepat dari
jadwal menetas ( anak ayam menetas < 21 hari atau anak itik menetas < 28 hari ).
Kematian embrio cukup tinggi terutama menjelang menetas, saat menetas kantong
kuning telur belum masuk dengan sempurna kedalam rongga perut anak ayam saat
menetas. Keadaan ini akan menyebabkan kematian anak ayam beberapa hari
setelah menetas. Anak ayam yang menetas akan lebih ringan dari yang normal, ini
menyebabkan menurunnya daya hidup atau pertumbuhan rendah dan secara
keseluruhan akan menurunkan daya tetas.
Suhu penetasan lebih rendah dari yang dianjurkan akan menyebabkan
pertumbuhan embrio akan lebih lambat, anak ayam akan sangat basah dan
kelihatan agak besar saat menetas akibat terjadinya gangguan penguapan air,
kalaupun anak ayam menetas, daya hidupnya sangat rendah. Anak ayam sering
mengalami kesulitan saat menetas, bahkan sering terjadi kematian akibat
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kemasukan air pada hidungnya selain itu akan menetas melebihi jadwalnya ( > 21
hari bagi anak ayam atau > 28 hari bagi anak itik ) dan secara keseluruhan sangat
menurunkan daya tetas (Jasa, 2006).
Lundy (1969) menyatakan bahwa temperatur optimal untuk kesuksesan
dalam penetasan dengan mesin tetas adalah antara 37 sampai 38oC. Barott (1937)
juga menambahkan temperatur penetasan tergantung pada jenis unggasnya , suhu
yang baik untuk beberapa jenis unggas antara lain 37,8oC untuk broiler , 37,2oC –
39,5oC untuk unggas air dan 38,3oC-38,6oC untuk kalkun menurut Reis (1942),
39,0oC untuk itik dan 39,5oC untuk angsa (Cullington,1975).

2.2.2 Kelembaban
Kelembaban adalah perbandingan antara tekanan parsial uap air yang ada di
dalam udara dan tekanan jenuh uap air pada temperatur air yang sama. Ketika
proses penetasan, kelembaban dalam penetasan telur ayam berkisar 50% – 60%.
Pemberian kelembaban ini dilakukan dengan cara memberikan tempat air di dasar
tempat peletakkan telur.
Kelembaban relatif di dalam penetasan adalah sangat penting untuk menjaga
kandungan air di dalam telur, yaitu untuk mencegah air di dalam telur jangan
terlalu banyak menguap atau keluar dari telur melalui pori – pori telur. Penguapan
air dari telur sangat erat dengan suhu ruang di dalam penetasan. Semakin tinggi
suhu di dalam ruang penetasan semakin banyak air di dalam telur yang menguap
dan sebaliknya. Semakin tinggi kelembaban di dalam telur semakin rendah
penguapan air di dalam telur. Kelembaban yang baik di dalam penetasan adalah
berkisar antara 60% untuk menetaskan telur ayam atau 5 – 10% lebih tinggi untuk
menetaskan telur itik atau saat akan menetas kelembaban dinaikkan menjadi 70%
untuk menetaskan telur itik. Kelembaban dapat diukur dengan hygrometer atau
dengan menggunakan thermometer basah (wet-bulb temperature ) yaitu pada
kisaran suhu 75 – 95% akan menunjukkan kelembapan diantara 33 – 70% untuk
daerah dingin (Jasa, 2006).
Telur yang tidak menetas karena kekeringan disebabkan oleh kelembaban
mesin tetas yang terlalu rendah dan suhu mesin yang tinggi pada masa akhir
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pengeraman. Kelembaban udara berfungsi untuk mengurangi atau menjaga cairan
dalam telur dan merapuhkan kerabang telur. Jika kelembaban tidak optimal,
embrio tidak mampu memecahkan kerabang yang terlalu keras.
Kelembaban yang terlalu tinggi akan mempersulit penguapan air dari dalam
telur, dan mengganggu pengeluaran CO2 dari dalam telur sehingga kandungan
CO2 yang banyak di dalam telur dapat membunuh embrio, kulit telur akan lembab
sehingga mempermudah tumbuh jamur ataupun kuman salmonella yang masuk
kedalam telur dan membunuh embrio, anak ayam akan menjadi gemuk namun tak
sehat, ataupun anak ayam akan mengalami kesulitan di dalam mematuk kulit telur
dan bahkan air masuk kedalam hidung dan dapat mematikan anak ayam dan
secara keseluruhan akan menurunkan daya tetas (Jasa, 2006).
Kelembaban terlalu rendah menyebabkan air terlalu banyak menguap dari
dalam telur sehingga sering terjadi perlengketan embrio atau pembuluh darah
sembrio lengket dengan selaput kulit telur yang dapat menyebabkan kematian
anak unggas, embrio mengalami kesulitan berotasi dalam mencari posisi
memecah kulit telur. Anak ayam yang menetas akan kelihatan kurus sehingga
akan mengalami gangguan pertumbuhan dan akan menurunkan daya tetas (Jasa,
2006).

2.3

Mortalitas
Iskandar (2003), menyatakan bahwa terjadinya kematian (mortalitas)

dalam proses penetasan dipengaruhi oleh umur telur, semakin lama telur disimpan
dapat mengakibatkan penguraian zat organik. Telur yang kotor juga merupakan
salah satu factor kematian embrio. Para ahli melaporkan bahwa sekitar 0,5% - 6%
telur yang berasal dari ayam sehat mengandung E. coli dan sekitar 1,75% dari
embrio yang mati mengandung E. coli serotype patogen. Sumber embrio yang
terpenting adalah akibat pencemaran feses pada telur. Telur tetas yang berasal dari
lingkungan yang kotor dengan kualitas kerabang yang tipis akan mudah
kemasukan E. coli dan dapat mencapai yolk sac. Sumber infeksi lain adalah
ovarium atau oviduk yang terinfeksi oleh bakteri tersebut (Tabbu, 2005).
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Selain itu, kematian embrio dapat terjadi karena prosedur penetasan yang
tidak sesuai seperti temperatur inkubator terlalu tinggi atau terlalu rendah,
penyimpanan telur yang terlalu lama dan telur tidak diputar. Telur yang tidak
diputar atau dibalik karena kelalaian atau matinya sumber listrik jelas akan
mempengaruhi posisi embrio. akibatnya, embrio tidak dapat tumbuh normal dan
akhirnya mati (Setiawan, 2010).
Kandungan CO2 terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kematian
embrio.Aktifnya metabolisme embrio menyebabkan akumulasi CO2 di dalam
ruang penetasan. Selain dapat menyebabkan kematian embrio, jumlah CO2 yang
terlalu tinggi dapat menyebabkan anak ayam yang berhasil menetas menjadi
lemas dan lemah. Ventilasi atau aliran udara yang tidak baik menjadi faktor utama
terjadinya penumpukan zat asam arang ini (Setiawan, 2010).

2.4

Daya Tetas
Daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dari jumlah telur

yang fertil.Daya tetas telur merupakan salah satu indikator di dalam menentukan
keberhasilan suatu penetasan. Sampai saat ini belum ada metode yang dapat
digunakan untuk menentukan daya tetas telur.Di dalam praktek, penentuan dan
pemilihan telur yang mempunyai daya tetas tinggi tidaklah mudah, karena harus
menunggu sampai telur ditetaskan. Daya tetas telur sangat ditentukan oleh
berbagai faktor terutama nilai gizi dari induk. Tetapi hasil ini baru dapat diketahui
setelah anak ayam menetas.(Wibowo dan Jafendi, 1994).
Banyak faktor yang mempengaruhi daya tetas telur antara lain: Berat
telur, bentuk telur, keutuhan kulit telur, kualitas kulit telur, dan kebersihan kulit
telur. Faktor lain yang mempengaruhi daya tetas yaitu genetic, nutrisi, fertilitas,
dan penyakit (Sinabutar, 2009). Daya tetas dan kualitas telur tetas dipengaruhi
oleh: cara penyimpanan, lama penyimpanan, tempat penyimpanan, suhu
lingkungan, suhu mesin tetas, pembalikan selama penetasan. Penyimpanan yang
terlalu lama menyebabkan kualitas dan daya tetas menurun sehingga telur
sebaiknya disimpan tidak lebih dari 7 hari (Raharjo,

2004). Daya Tetas

dipengaruhi oleh penyiapan telur, faktor genetik, suhu dan kelembaban, umur
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induk, kebersihan telur, ukuran telur, nutrisi dan fertilitas telur (Sutiyono dan
Krismiati, 2006).
Penurunan daya tetas dapat disebabkan karena tingginya kematian embrio
dini.Kematian embrio tidak terjadi secara merata selama masa pengeraman
telur.Sekitar 65% kematian embrio terjadi pada dua fase masa pengeraman.Pada
fase awal, puncak kematian embrio terjadi hari keempat, fase akhir, puncaknya
terjadi pada hari ke-19.Kematian embrio dini meningkat antara hari kedua dan
keempat masa pengeraman (Saefudin, 2000).
Faktor-faktor yang menurunkan daya tetas telur adalah kesalahankesalahan teknis pada waktu memilih telur tetas, kerusakan mesin tetas pada saat
telur dalam mesin tetas, heritability atau sifat turun temurun dari induk ayam yang
daya produksi telurnya tinggi dengan sendirinya akan menghasilkan telur dengan
daya tetas yang tinggi, dan sebaliknya, juga kekurangan vitamin A, B2, B12, D, E
dan asam pentothenat dapat menyebabkan daya tetas telur berkurang. (Rukmana,
2003).

2.5

Pengaruh Temperatur terhadap Mortalitas dan Daya Tetas Telur
Ayam Lokal
Meijerhof (1999) menyataan temperatur menentukan tingkat pertumbuhan

embrio dan kesuksesan perkembangan struktur organ-organ tubuh yang
proporsional ,sehingga berpengaruh juga terhadap hasil akhir proses penetasan.
Nakage dkk (2003) menjelaskan bahwa pengaruh temperatur mesin tetas terhadap
penetasan telur kualitas tetas kemungkinan saling berhubungan dalam
mempengaruhi lama menetas dan kehilangan air pada penetasan. Bagaimanapun ,
pengaruh tersebut tergantung berapa lama dan seberapa panas dari temperatur
optimum. Temperatur berpengaruh besar terhadap mortalitas dan daya tetas.
Temperatur yang tidak tepat dan kelembaban serta kurangnya nutrisi pada saat
penetasan menyebabkan mortalitas tinggi pada hari ke 12-17. (Salahi dkk,2013)
Al-Thani dkk (1992) menyatakan bahwa perkembangan embrio unggas
tergantung pada temperatur dan perubahan temperatur yang lebih tinggi ataupun
lebih rendah 1oC dari suhu optimum dapat mempengaruhi hasil tetas . Suhu di
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bawah 34,5oC dan diatas 36,5oC meningkatkan mortalitas. Selain itu, penetasan
dengan suhu dibawah 35,5oC menyebabkan mortalitas late tinggi, sedangkan
temperatur diatas 36,5oC meningkatkan kematian awal dan menengah.(Nakage
dkk, 2003).
Zhang and Whittow (1992) menyatakan variasi suhu mesin tetas dapat
berpengaruh besar terhadap pertumbuhan embrio dan metabolisme, sedangkan
menurut Landauer dkk (1967) Penurunan suhu mesin tetas pada minggu terakhir
penetasan diperbolehkan akan tetapi dapat menyebabkan periode penetasan
menjadi lebih lama. Suhu diturunkan pada 3 minggu terakhir penetasan baik untuk
penetasan normal, mengurangi hilangnya cairan akan tetapi menyebabkan
lamanya periode penetasan. (Wilson, 1991), menurut Primmet dkk (1988)
pengaturan suhu dengan range yang terlalu ekstrim menyebabkan perkembangan
embrio menjadi kurang baik seperti halnya pada ayam hutan mortalitas earlynya
tinggi pada temperatur inkubasi yang rendah berbeda dengan ayam broiler.

