
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, permintaan 

konsumen terhadap produk hasil ternak juga meningkat.  Produk hasil ternak yang 

dipilih yaitu yang kaya nutrisi dan harganya terjangkau.  Selain daging ayam dan 

daging sapi, produk hasil ternak yang mulai menjadi perhatian oleh masyarakat 

adalah daging kalkun. 

 

Masyarakat Indonesia pada umumnya belum banyak mengenal kalkun.  Hal ini 

disebabkan oleh populasi kalkun yang masih relatif sedikit.  Menurut Rasyaf dan 

Amrullah (1983), populasi yang masih rendah disebabkan oleh masih kurangnya 

peternak kalkun di Indonesia.  Selain itu, sistem pemeliharaannya masih semi 

intensif sehingga produksi telur kalkun hanya mencapai 55--65 %. 

 

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak kalkun adalah 

dengan penetasan.  Tujuan dari usaha penetasan adalah untuk menghasilkan bibit 

kalkun yang berkualitas.  Bibit yang berkualitas baik, mengakibatkan kemampuan 

anak kalkun untuk tumbuh dan berkembang serta berproduksi menjadi lebih baik, 

yang akhirnya akan memengaruhi perkembangan populasi kalkun sehingga 

menjadi meningkat. 
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Tingkat keberhasilan usaha penetasan dilihat dari fertilitas, susut tetas, daya tetas, 

dan bobot tetas, karena semakin tinggi fertilitas memungkinkan daya tetas yang 

dihasilkan tinggi.  Menurut Kurtini dan Riyanti (2003), salah satu faktor yang 

memengaruhi fertilitas dan daya tetas adalah produksi telur . 

 

Fase produksi telur terdiri dari dua fase yaitu fase produksi pertama dan fase 

produksi kedua.  Menurut Prayitno dan Murad (2009), fase produksi pertama pada 

kalkun dimulai pada umur induk 6,5—7,0 bulan, puncak fase produksi umur 

induk 9--10, sedangkan fase produksi kedua pada umur induk lebih dari13 bulan. 

 

Produksi telur pada fase produksi pertama lebih tinggi dibandingkan dengan 

produksi telur di fase produksi kedua.  Hal ini disebabkan oleh kemampuan organ 

reproduksi pada fase produksi pertama lebih baik daripada fase kedua.  Produksi 

telur sejalan dengan umur induk karena semakin tua umur induk, produksi telur 

akan meningkat.  Salah satu faktor yang dapat memengaruhi fertilitas adalah umur 

induk (Kurtini dan Riyanti, 2003).  Oleh sebab itu, fase produksi dapat 

memengaruhi fertilitas. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang perbandingan fase produksi telur kalkun pada fase produksi pertama dan 

fase produksi kedua terhadap fertilitas, susut tetas, daya tetas, dan bobot tetas 

guna untuk mengetahui hasil telur tetas yang lebih baik.  
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B.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan fase produksi telur kalkun 

pertama dan fase produksi kedua terhadap fertilitas, susut tetas, daya tetas, dan 

bobot tetas. 

 

C.  Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

dan peternak kalkun mengenai fase produksi telur kalkun yang mempunyai 

fertilitas, susut tetas, daya tetas, dan bobot tetas yang lebih baik. 

 

D.  Kerangka Pemikiran  

 
 

Kalkun merupakan jenis unggas darat yang berasal dari kalkun liar yang 

didomestikasikan oleh suku bangsa Indian.  Kalkun merupakan jenis unggas yang 

mempunyai produksi daging dan telur yang tidak kalah baik dengan jenis unggas 

lain.  Telur yang digunakan sebagai telur tetas harus memiliki fertilitas serta daya 

tetas yang tinggi.  Tinggi rendahnya fertilitas dan daya tetas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain kualitas sperma, ransum, umur, kemampuan 

berproduksi, pengaruh musim, pengaruh waktu perkawinan, sistem breeding, 

hormon, kualitas kerabang telur, dan penyakit. 

 

Fase produksi telur terdiri dari dua fase yaitu fase produksi pertama dan fase 

produksi kedua.  Menurut Prayitno dan Murad (2009), kalkun betina akan 

mencapai dewasa kelamin pada umur 6 bulan dan memasuki fase produksi 

pertama umur induk 6,5—7,0 bulan, puncak fase produksi umur 9--10 bulan 
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sedangkan fase produksi kedua pada umur induk lebih dari 13 bulan dan induk 

diafkir pada umur induk lebih dari 15 bulan. 

 

Menurut Kurtini dan Riyanti (2011), umur induk merupakan salah satu faktor 

penting dalam menghasilkan telur tetas yang berkualitas.  Umur yang tidak terlalu 

muda dan tidak terlalu tua akan menghasilkan telur tetas dengan fertilitas dan 

daya tetas yang tinggi, sehingga semakin tua umur induk maka fertilitas yang 

dihasilkan semakin menurun.  Fertilitas yang baik diperoleh dari pejantan yang 

berumur 6 bulan dan tidak lebih dari 2 tahun. 

 

Menurut Rasyaf dan Amrullah (1983), sebagai penghasil telur, kalkun dapat 

memproduksi telur per tahun mencapai 150--200 butir bahkan dapat mencapai 

220 butir dengan bobot telur 75--100 g dengan ukuran telur relatif besar.  Prayitno 

dan Murad (2009) menyatakan bahwa kalkun yang dipelihara di Indonesia dapat 

bertelur sekitar 100--150 butir dalam periode umur 6--12 bulan dengan bobot telur 

mencapai 60--85 g/butir.  Pada periode berikutnya jumlah telur semakin sedikit 

tetapi ukuran telur semakin besar dengan bobot mencapai 80--100 g/butir . 

 

Penetasan telur merupakan suatu proses biologis yang kompleks untuk 

menghasilkan generasi baru dalam suatu usaha untuk pengembangan ternak 

unggas yang berkesinambungan (Setiadi, et al., 1992).   

 

Penetasan telur kalkun dapat dilakukan dengan metode alamiah yaitu dengan 

bantuan induk lain (mentok), atau dengan metode buatan (mesin tetas).  Baik 

penetasan secara alami maupun dengan buatan semuanya memiliki kelemahan dan 

keunggulan masing-masing.  Terlepas dari semua itu, baik penetasan alami 
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maupun buatan diharapkan dapat menghasilkan tingkat fertilitas, daya tetas, serta 

bobot tetas yang tinggi.  Untuk mendapatkan bobot tetas anak kalkun umur sehari 

atau Day Old Turkey (DOT) maka penetasan kalkun harus memiliki standar bobot 

tetas yang sudah ditentukan. 

 

Bobot tetas berkorelasi positif dengan bobot telur tetas.  Semakin besar bobot 

telur tetas maka semakin besar pula bobot tetas yang dihasilkan  (Hasan, et. al., 

2005).  Untuk itu seleksi telur tetas lebih dulu diutamakan pada bobot telur karena 

akan memengaruhi bobot awal DOC (Rasyaf, 1998).  Standar bobot telur tetas 

kalkun yang akan ditetaskan di dalam mesin tetas pada fase produksi pertama 

berkisar antara 50--55 g/butir dan pada fase produksi kedua berkisar antara 70--80 

g /butir (Prayitno dan Murad, 2009). 

 

Berdasarkan penelitian Rasyaf (1991) perbedaan pada fase produksi telur pertama 

dan fase produksi telur kedua adalah dari segi besarnya telur, pada fase produksi 

kedua telur lebih besar daripada fase produksi pertama.  North dan Bell (1990) 

menyatakan bahwa bagi ayam petelur yang memasuki periode fase produksi telur 

kedua, ukuran telurnya semakin besar sehingga mempunyai kerabang yang lebih 

tipis daripada fase produksi telur pertama karena kerabang harus tersebar ke area 

permukaan telur yang lebih luas. 

 

Menurut North dan Bell (1990), fertilitas yang tinggi diperlukan untuk 

menghasilkan dan meningkatkan daya tetas, walaupun tidak selalu mengakibatkan 

daya tetas yang tinggi pula.  Hasil penelitian Hale (1953) menyatakan bahwa 

fertilitas pada kalkun sangat dipengaruhi oleh sex ratio.  Menurut Sudaryanti, 
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(1985) bahwa induk yang memproduksi telur yang tinggi akan menghasilkan telur 

yang fertil daripada induk yang produksi telurnya rendah.   

 

Penyusutan berat telur merupakan perubahan yang nyata di dalam telur.  Selain 

itu, air adalah bagian terbesar dan unsur biologis di dalam telur yang sangat 

menentukan proses perkembangan embrio di dalam telur (Romanoff  dan 

Romanoff, 1975). 

 

Menurut Shanawany (1987), selama perkembangan embrio di dalam telur akan 

terjadi penyusutan telur sebesar 10--14% dari beratnya karena penguapan air, 

selanjutnya setelah menetas menyusut sebesar 22,5--26,5%.  Tebal kerabang telur 

sedikit memengaruhi berkurangnya berat telur selama penetasan.  Kerabang yang 

terlalu tebal menyebabkan telur kurang terpengaruh oleh suhu penetasan sehingga 

penguapan air dan gas sangat kecil.  Telur yang berkerabang tipis mengakibatkan 

telur mudah pecah sehingga tidak baik untuk ditetaskan (Rasyaf, 1991).   

 

Dari telur tetas yang berukuran kecil (41,09--50,97g) dan berukuran besar (57,40-

-69,64 g) akan mendapatkan susut tetas sebesar 11,24% dan 11,57% (Abiola, et 

al. 2008).   

 

Daya tetas dipengaruhi oleh penyimpanan telur, faktor genetik, suhu dan 

kelembapan mesin, umur induk, kebersihan telur, ukuran telur, dan nutrisi  

(North dan Bell, 1990).  Pattison (1993) menyatakan bahwa nutrisi induk sangat 

memengaruhi daya tetas telur yang dihasilkan. 
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Penurunan daya tetas dapat disebabkan oleh 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, puncaknya terjadi pada hari ke-4, fase akhir, puncaknya terjadi pada hari ke-

19 (Jassim, et al., 1996).  Lebih lanjut Christensen (2001) melaporkan bahwa 

kematian embrio dini meningkat antara hari ke-2 dan ke-4 masa pengeraman. 

 

Rendahnya daya tetas telur kalkun di Kabupaten Dati II Banyumas yang berkisar 

antara 10--93% dengan rata-rata 43,44 +6.8% (36,6 sampai dengan 50,2%) 

disebabkan oleh umur telur, tekstur telur, penyimpanan, pengaruh dari induknya, 

dan perbandingan jantan dan betina (Rosidi, et al., 1999).   

 

Aboleda (1975) berpendapat bahwa daya tetas akan menurun seiring dengan 

meningkatnya umur induk.  Hal ini disebabkan oleh semakin tua umur induk 

maka kemampuan untuk berproduksi dan melakukan perkawinan semakin 

menurun.  Hasil penelitian Hermawan (2000) menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang sangat nyata antara bobot telur dan bobot tetas, semakin tinggi bobot telur 

yang ditetaskan akan menghasilkan bobot tetas yang lebih besar.  

 

Menurut Rasyaf dan Amrullah (1983), penguapan air yang terjadi dalam telur 

kalkun pada waktu pengeraman kurang lebih 66 %.  Bobot telur yang berbeda 

dengan penguapan sekitar 66 % akan menghasilkan bobot anak kalkun yang 

berbeda pula.  Bobot telur yang dianggap baik untuk menghasilkan anak kalkun 

yaitu antara 80,0--85,0 g. 
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Berkaitan dengan hal di atas, pada fase produksi pertama menghasilkan bobot 

telur lebih kecil daripada fase produksi kedua.  Rata-rata bobot telur tetas yang 

dihasilkan pada fase produksi pertama oleh induk kalkun umur 6,5—7,0 bulan 

berkisar antara 60--70 g, sedangkan pada puncak fase produksi umur induk 9--10 

bulan berkisar antara 70--75 g, dan pada fase produksi kedua oleh induk kalkun 

umur lebih dari13 bulan sebesar 80 g (Prayitno dan Murad 2009).  Dengan adanya 

perbedaan bobot telur tersebut, memungkinkan ada perbedaan pada fertilitas, 

susut tetas, daya tetas, dan bobot tetas. 

 

Penetasan dengan bobot telur kalkun yang seragam akan menghasilkan DOT yang 

seragam pula.  Kaharudin (1989) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi bobot tetas yaitu bobot telur tetas.  Sudaryani dan Santoso (1994) 

menyatakan bahwa bobot telur tetas merupakan faktor utama yang memengaruhi 

bobot tetas, selanjutnya dinyatakan bobot tetas yang normal adalah 2/3 dari bobot 

telur dan apabila bobot tetas kurang dari hasil perhitungan tersebut maka proses 

penetasan bisa dikatakan belum berhasil. 

 

E.  Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini : 

 

Fertilitas dan daya tetas pada fase produksi telur pertama lebih baik dibandingkan 

dengan fase produksi telur kedua sedangkan pada susut tetas dan bobot tetas pada 

fase produksi telur kedua lebih baik dibandingkan dengan fase produksi pertama.  


