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PENGARUH PEMBERIAN SERIBU MANIS (Saccharin) TERHADAP
PERKEMBANGAN MORFOLOGI AYAM (Gallus gallus domesticus )

Oleh: Nur Solikin
Dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak
Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui pengaruh pemberian Sakarin/ Seribu

manis terhadap perkembangan morfologi  ayam, dan juga untuk mengetahui dosis Sakarin/
Seribu manis yang paling membahayakan bagi perkembangan morfologi ayam.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pada perlakuan
kontrol, 0,1 mg Sakarin/ Seribu manis, 0,15 mg Sakarin/ Seribu manis, dan 0,2 mg Sakarin/
Seribu manis. Pemberian Sakarin/ Seribu manis yang sangat berbahaya bagi perkembangan
morfologi ayam adalah dosis 0,2 mg, karena pada dosis itu telur tidak berkembang sama
sekali bahkan membusuk. Sedangkan control dapat menetas 60 %, dosis 0,1mg sudah
berupa embrio yang lengkap tapi tidak dapat berkembang lagi, sedangkan dosis 0,15 mg
ada embrio tapi masih belum berbentuk sempurna.

Kata kunci : Seribu manis, perkembangan ayam.

PENDAHULUAN
Sakarin/ Seribu manis sangat berbahaya bagi tubuh manusia, untuk itu penulis ingin

menguji apakah Sakarin/ Seribu manis juga berbahaya bagi embrio ayam. Untuk melihat
daya toksisitas dalam tumbuh kembang ayam, penulis melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Pemberian Sakarin/ Seribu manis (Saccharin)Terhadap Perkembangan
Morfologi  Ayam ”, Bahan tambahan makanan yang digunakan seperti pewarna, pengenyal,
pengawet, dan juga pemanis. Peningkatan pemakaian bahan-bahan tambahan itu dipicu
oleh selera pasar dan kebutuhan pasar. Oleh karena sangat pentingnya rasa manis pada
makanan dan minuman, maka di pasaran Indonesia sangat banyak beredar pemanis
makanan dan minuman baik jenis maupun variasinya. Dengan maraknya peredaran
pemanis makanan dan minuman, banyak oknum yang menyalahgunakan pemanis makanan
dan minuman dengan menambahkan pemanis yang dilarang untuk dikonsumsi. Meskipun
sudah ada peraturan tentang penggunaan bahan tambahan makanan, masih ada produsen
yang memproduksi makanan dan minuman dengan menambahkan bahan yang dilarang,
misalnya mengganti gula dengan pemanis buatan kedalam makanan dan minuman untuk
meminimalkan biaya produksi, seperti menggunakan pemanis buatan Sakarin/ Seribu
manis, maka dengan memberikan sedikit Sakarin/ Seribu manis makanan dan minuman
akan menjadi lebih manis. Sakarin/ Seribu manis terbuat dari garam natrium, sulfur
dioxide, chlorine, ammonia dan dua biokimia asam dan ini sangat berbahaya bagi ibu hamil
karena dapat menghambat atau membuat cacat embrio.

Ilmu pertumbuhan embryo, sejak pembuahan sampai kelahiran disebut juga ilmu
mudigah. Cakupan ilmu ini meluas kepada masalah persiapan untuk terjadinya pembuahan
serta masalah pembiakan pada umumnya. Sesungguhnya embryogenesis berlaku bagi
segenap makhluk ( Wildan Yatim, 1984). Layaknya seorang bayi dalam perut ibunya,
embrio anak ayam di dalam telur juga mengalami perkembangan yang signifikan dari hari
ke hari. Embrio di dalam telur sebagai awal mula kehidupan seekor ayam ternyata memiliki
keunikan pertumbuhan di dalamnya. Pengetahuan tentang perkembangan embrio di dalam
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telur perlu diketahui dihathery namun tidak salahnya jika kitapun turut serta
mengetahuinya.

METODE
1. Tahap Persiapan

a. Mempersiapkan alat dan bahan
b. Membersihkan alat-alat dengan alkohol
c. Menyediakan bahan-bahan dengan ketentuan yaitu :

- Air 100cc dicampurkan dengan Sakarin/ Seribu manis berdasar  dosis yang
telah di tentukan. Ini dikarenakan jika tidak diberi air Sakarin/ Seribu manis
tidak akan larut, dan jika air terlalu banyak maka tidak akan cukup masuk ke
dalam  telur.

2. Tahap Pelaksanaan
a. Mesin dihidupkan 24 jam sebelum telur dimasukkan ke    mesin tetas.
b. Suhu mesin tetas harus konstan, diusahakan  39-40°C.
c. Menimbang Sakarin/ Seribu manis dengan dosis yang telah di    tentukan yaitu :

0,1mg, 0,15mg, 0,2mg.
d. Membersihkan telur (ayam kampung) yang akan di tetaskan dengan kain yang

sudah dibasahi air hangat, lalu tiriskan.
e. Menyalakan api untuk menyeterilkan tempat.
f. Larutkan  Sakarin/ Seribu manis  dosis tertentu dengan air aduk-aduk supaya

tercampur.
g. Usapkan atau bersihkan spet dan bor dengan alkohol agar terhindar dari bakteri.
h. Memasukkan Sakarin/ Seribu manis yang sudah larut dalam air ke dalam

spet/suntikan sebanyak 1ml.
i. Bor telur sampai tembus kedalam cangkang, dan secepatnya suntikkan Sakarin/

Seribu manis ke dalam telur, dan secepatnya juga ditetesi dengan lilin( sebaiknya
dilakukan dekat api agar tetap streril).

j. Masukkan telur ke dalam mesin penetas dalam posisi miring ke samping.
k. Memberi tanda pada ke dua sisi telur untuk mempermudah pembalikan telur.
l. Lakukan sampai selesai, lalu tutup mesin tetas
m. Tunggu selama 21 hari hingga menetas, lalu amati morfologi anak ayam yang

telah menetas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Telur yang normal akan menetas pada hari ke 21 dan paling lambat hari ke 22, jika

pada hari ke 21 atau 22 belum menetas itu berarti telur tidak akan bisa menetas dan itu
harus dipecah untuk melihat apa yang terjadi pada telur.

Pemberian Sakarin/ Seribu manis pada telur ayam mempengaruhi perkembangan
morfologinya. Dosis didapat dari literatur dimana bila dalam dosis  (0,5 mg/kg berat badan)
atau dalam dosis yang lebih tinggi, Sakarin/ Seribu manis disuntikkan ke dalam telur maka
dapat mengakibatkan kerusakan beberapa sel syaraf khususnya di bagian otak yang disebut
hipotalamus.

Dari uraian diatas didapat dosis 0,025 mg/ berat telur sebagai batas aman penggunaan
Sakarin/ Seribu manis, dari uji pendahuluan peneliti tidak mendapatkan hasil yang
signifikan. Maka peneliti menakikan dosis menjadi 0,1 mg dan didapatkan hasilnya meski
semuanya tidak ada yang dapat hidup, terkecuali pada telur kontrol. tingkat fertilitas telur
juga sangat mempengaruhi tingkat penetasan telur.
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Penelitian ini dilakukan 4 perlakuan dengan masing- masing perlakuan ada 10 ulangan
Pada dosis control (P0)  telur menetas pada hari ke 21 dan 22, keadaan fisiknya normal dan
memiliki organ tubuh yang lengkap, dari 10 telur dapat menetas sebanyak 6 ekor.
Perlakuan P1 (0,1 mg ) dalam 100 cc air. Pada perlakuan ini telur dibagi menjadi 3 fase ;1)
Hidup : Tidak ada yang hidup sama sekali, 2) Cacat : Sebanyak 50% dimana kondisi
morfologi tidak dapat berkembang lagi dengan keadaan masih berupa embrio yang masih
kecil. 3) Mati : Sebanyak 50% dimana kondisinya hanya berupa cairan yang berbau busuk.
Perlakuan P2 (0,15 mg) dalam 100 cc air, Pada dosis ini ada 25% berbentuk seperti embrio
yang baru terbentuk, sedangkan 75% dalam kondisi biasa karena telur hanya berupa cairan
seperti telur yang masih bagus. Perlakuan P3 (0,2 mg) dalam 100 cc air Pada dosis ini
semua telur 100% dalam kondisi mati karena telur berupa gumpalan coklat seperti telur
rebus, ada juga yang berupa cairan coklat kental dan ada juga yang menggumpal berwarna
hitam seperti virus.

Dari semua perlakuan, dosis 0,1mg/P1 0,15mg/P2 dan 0,2 mg/ P3 sama-sama memiliki
tingkat bahaya yang tinggi dimana semua telur tidak dapat menetas sempurna, embrio tidak
dapat berkembang dengan baik, semakin banyak dosis yang diberikan, semakin kecil juga
kemungkinan embrio untuk berkembang.

SIMPULAN
1. Dengan diberikannya Sakarin/ Seribu manis ke dalam telur ayam dapat berpengaruh

terhadap perkembangan anomali ayam, sehingga anomali tidak dapat berkembang
dengan baik dan berhenti berkembang dan mati.

2. Semakin tinggi dosis yang diberikan maka semakin buruk pula yang terjadi pada telur,
Karena semakin banyak dosis yang diberikan maka semakin kecil pula embrio dapat
berkembang.
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