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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penetasan telur penyu hijau (Chelonia 

mydas) Pulau Wie Tambelan yang di tetaskan di Lagoi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 

Maret s/d 20 Mei 2013 di lokasi penetasan telur penyu Pulau Wie Tambelan dan Labor Konservasi 

Banyan Tree (Lagoi). Hasil akhir di uji dengan uji ANOVA untuk mengetahui  pengaruh lokasi 

penetasan telur penyu. Jumlah telur yang digunakan sebanyak 400 butir telur yang dibagi menjadi 2 

bagian, 200 butir telur ditetaskan di Pulau Wie dan 200 butir ditetaskan di Labor Konservasi Banyan 

Tree. Dari 200 butir telur di bagi menjadi 4 bagian, masing-masing sarang dimasukkan 50 butir telur. 

Keberahasilan menetas (hatching success) di Pulau Wie Tambelan 98.5% sedangkan penetasan di 

Labor Konservasi Banyan Tree (Lagoi) 85.5% dengan perbedaan nyata antara penetasan telur penyu 

di Pulau Wie Tambelan dan Labor Konservasi Banyan Tree adalah (α=0,05). Masa inkubasi telur 

penyu hijau Pulau Wie dan Labor Konservasi Banyan Tree 50 hari. Keberhasilan penetasan telur 

penyu secara semi alami di Pulau Wie Tambelan dan Labor Konservasi Banyan Tree (Lagoi) 

dipengaruhi oleh bebrapa faktor antara lain: pemindahan telur, kualitas telur, suhu sarang. Jika dilihat 

dari faktor suhu maka nilai parameter yang diperoleh masih tergolong normal untuk penetasan telur 

penyu hijau.  

 

Kata kunci: Keberhasilan Penetasan Telur, Chelonia mydas, Pulau Wie Tambelan dan Lagoi 

 

Abstract   

This research intent to know hatches success zoom green turtle egg (Chelonia mydas)  Wie 

Tambelan's island that at hatch at Lagoi. This research is done on the fifteenth 30th March s / 

d. 20th May 2013 at egg hatches location Wie Tambelan's Island turtle and Labor Banyan 

Tree's Conservation (Lagoi). End product at tests by quiz ANOVA to know hatches location 

influence turtle egg. Total egg that is utilized as much 400 eggs which are divided as 2 a part, 

200 eggs hatch at Wie's Island and 200 numbers hatch at Labor Banyan Tree's Conservation. 

Of 200 eggs at divide to become 4 a part, each den is inserted 50 eggs. Success hatches  

(hatching success)  at Wie Tambelan's Island 98.5% meanwhile hatches at Labor Banyan 

Tree's Conservation (Lagoi) 85.5% by distinctive realities among turtle egg hatch at Wie 

Tambelan's Island and Labor Conservation Banyan Tree is (α =0,05). Green turtle egg 

incubation period Wie's Island and Labor Banyan Tree's Conservation 50 days. Egg hatch 

success natural half ala turtle at Wie Tambelan's Island and Labor Banyan Tree's 

Conservation (Lagoi) regarded by severally  factor for example: egg move, egg quality, den 

temperature. If is seen from temperature factor therefore acquired parameter point still 

normal rank for green turtle egg hatch. 
    
Key word: Egg Hatch success,  Chelonia mydas , Wie Tambelan's island and Lagoi 
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PENDAHULUAN 

 

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan 

lokasi sebaran habitat penyu untuk jenis Penyu 

Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik 

(Eritmochelys Imbricata) dan Penyu Lekang 

(Lepidochelys olivacea) WWF (2005). 

Menurut PPSPL UMRAH (2009), Kepulauan 

Tambelan merupakan habitat penyu utama 

jenis penyu hijau dan penyu sisik.  Penyu 

Tambelan dimanfaatkan oleh masyarakat 

dengan mengkonsumsi dan memperdagangkan 

telur, daging dan cangkang / karapas penyu.  

Penyu hijau merupakan hewan 

terancam punah dan dilindungi oleh 

pemerintah melalui Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati. Di tingkat nasional penyu hijau 

telah dilindungi oleh pemerintah melalui 

penetapan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 

1999 bersama 236 jenis satwa dan 58 jenis 

tumbuhan lain. 

Pemindahan telur dari sarang alami 

kesarang semi alami dilakukan setelah ± 1 jam 

induk meninggalkan sarang. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Limpus et al. (1989) dalam 

Silalahi (1989), mengatakan bahwa dalam 

selang waktu dua jam setelah diletakkan oleh 

induk, telur masih dalam keadaan toleran 

terhadap perubahan posisi, karena mata tunas 

masih mampu menuju kepermukaan. Menurut 

Alfian (1989) dalam Silalahi (1990) waktu 

pemindahan telur yang terbaik adalah segera 

setelah pelepasan telur hingga waktu 2 jam 

kemudian. Bila lebih dari 2 jam 45 menit maka 

penanganannya harus lebih hati-hati dengan 

memperhatikan posisi telur, yaitu bagian atas 

telur harus tetap berada di atas hingga 

peletakan telur di sarang semi-alami. 

Keberhasilan penetasan telur penyu 

sangat ditentukan oleh penguasaan teknik 

persiapan media, penanganan kesehatan dan 

kebersihan telur, penanganan anakan penyu 

saat menetas, pemberian pakan tukik, 

kesehatan lingkungan dan media pemeliharaan 

tukik sampai siap ditebar ke laut. 

 Upaya penetasan telur penyu di luar 

habitat asal perlu dilakukan bila habitat 

asalnya sudah rusak.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui 

tingkat keberhasilan penetasan telur penyu 

hijau berasal dari Pulau Wie Tambelan yang di 

tetaskan di Lagoi. 

 

 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilakukan selama 2 

bulan mulai dari akhir Maret hingga Mei 2013 

di lokasi penangkaran penyu Pulau Wie 

(Tambelan) dan Labor Konservasi Banyan 

Tree (Lagoi) Kabupaten Bintan.  

Penelitian ini dilakukan dengan  

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dan variabel yang diamati yaitu 

variabel terikat (respon) yaitu: jumlah tukik 

hidup dan aktif (T1), jumlah tukik mati (T2), 

jumlah tukik lemas (T3), jumlah tukik mati 

dalam telur (T4) dan jumlah telur dengan 

embrio yang tidak jadi (T5).  Sedangkan  

variabel bebas (perlakuan). Adapun variabel 

terikat meliputi: jarak relokasi sarang, car 

pengangkutan, umur telur, suhu dalam sarang 

dan jenis telur. 

Pengamatan penyu yang naik ke pantai 

dilakukan pada pukul 17.00 WIB. Pengamatan 

dilakukan untuk melihat dari awal penyu naik 

ke pantai, mencari lokasi bertelur, proses 

penggalian lubang hingga bertelur. Lama 

waktu yang dibutuhkan hingga penyu selesai 

bertelur ± 4 jam dimulai saat naik ke pantai 

hingga penyu tersebut selesai bertelur.  

Penggalian sarang alami dilakukan 

setelah penyu selesai bertelur dan 

meninggalkan sarang. Penggalian sarang 

dilakukan untuk mengeluarkan telur satu per 

satu dan dimasukkan kedalam wadah 

pemindahan telur kemudian dipindahkan ke 

sarang semi alami. Penanaman telur kesarang 

semi alami dilakukan setelah satu per satu 

telur yang berada di tiap sarang dipindahkan 

kedalam wadah pemindahan yang kemudian 

telur tersebut diangkat meuju ke sarang semi 

alami. Telur yang berada di dalam wadah 

pemindahan dikeluarkan satu persatu dan 

dimasukkan kedalam sarang yang telah 

tersedia. Jumlah telur yang dimasukkan 

disetiap sarang berjumlah 50 butir. Hal 

tersebut di lakukan dengan 4 kali ulangan 

hingga telur yang berada pada 4 sarang alami 

tersebut pindah kesarang semi alami. 

Pengangkutan dan pemindahan telur 

penyu dari sarang semi alami Pulau Wie ke 

Labor Konservasi Banyan Tree (Lagoi) 

dilakukan setelah telur berusia 25 hari hal ini 

dilakukan karena pada usia tersebut embrio 

telur sudah terbentuk secara sempurna dan 

telur tahan terhadap perubahan atau 

goncangan. Telur yang direlokasi berjumlah 4 



sarang, sebelum direlokasi sarang-sarang 

tersebut digali dengan tujuan mrngeluarkan 

telur-telur yang ada didalamnya dan 

dimasukkan kedalam Styrofoam (wadah 

relokasi) yang sudah diisi sedeikit pasir 

didalamnya. Setelah semua telur terisi didalam 

Styrofoam langkah selanjutnya adalah 

menambahkan pasir dengan tujuan agar telur 

tertimbun oleh pasir setelah selesai styrofoam 

di tutup dan diikat. Perjalanan dari Pulau Wie 

untuk sampai ke Lagoi memmbutuhkan ± 33 

jam.  

Data yang dikumpulkan berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 

Selanjutnya data sekunder dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dokumen hasil penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan di lokasi 

tersebut. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan langsung di lapangan akan 

dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil perhitungan dan tabulasi data tingkat 

penetasan telur penyu hijau untuk tiap 

perlakuan akan dianalisis dengan Statistik One 

Way ANOVA menggunakan program 

Statistical Product and Service Solution 

(SPSS). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Persentase tingkat keberhasilan 

penetasan telur penyu hijau tiap sarang di 

Pulau Wi Tambelan dan Labor Konsevasi 

Banyan Tree dijadikan dalam tabel 1 dan 2 

 

Tabel 1. Tabel penetasan telur penyu hijau tiap 

sarang di Pulau Wie Tambelan. 

Lubang ke Penangkaran Penyu Pulau Wie 

Tambelan 

 T1 T2 T3 T4 T5 

1 50 0 0 0 0 

2 47 0 0 0 3 

3 50 0 0 0 0 

4 50 0 0 0 0 

Total 198     

Persentase 98.5%     

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Tabel penetasan telur penyu hijau tiap 

sarang di labor  konservsi banyan tree  

Lubang ke Penangkaran Penyu Pulau Wie 

Tambelan 

 T1 T2 T3 T4 T5 

1 48 0 0 0 2 

2 44 0 0 0 6 

3 40 0 0 0 10 

4 39 0 0   1 10 

Total 171     

Persentase 85.5%     

 

Hasil analisis data persentase tingkat 

keberhasilan penetasan telur penyu hijau 

menggunakan uji one-Way ANOVA disajikan 

dalam tabel 1. 

 

Tabel 3. Uji one-Way ANOVA Tingkat 

Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Hijau  

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Squares 

F Sig 

Between 

Groups 

84,500 1 84,500 8,817 ,025 

Within 

Groups 

57,500 6 9,583   

Total 142,000 7    

 

Pengujian statistik menggunakan uji 

one-Way Anova pada penetasan telur Penyu 

Hijau didapatkan bahwa ada perbedaan yang 

nyata dari rata-rata persentase tingkat 

penetasan telur penyu hijau tersebut dengan 

nilai signifikan 0.025. Dengan pernyataan 

apabila nilai signifikan < 0.05 maka ada 

tingkat perbedaan yang nyata dan sebaliknya 

jika nilai siginfikan ≥ 0.05 maka tidak ada 

perbedaan yang nyata. Dengan demikian 

persentase perbedaan yang nyata antar 

perlakuan penetasan Pulau Wie (Tambelan) 

98.5% dan Labor Konservasi Banyan Tree 

(Lagoi) 85.5%. 

Suhu permukaan sarang di Pulau Wie 

juga mempengaruhi suhu dalam sarang. 

Kisaran suhu permukaan antara 24.5 ºC hingga 

40 ºC. Pada kondisi tersebut suhu cenderung 

stabil. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Goin et al (1978) bahwa perkembangan 

suhu secara teratur dan bertahap pada batas-

batas suhu yang baik (25ºC - 32ºC) akan 

menghasilkan laju tetas yang terbaik dan 

waktu pengeraman yang relatife singkat 

sedangkan suhu dalam sarang di Pulau Wie 



yang diamati saat penelitian berkisar antara 24 

ºC hingga 28.88 ºC. Pada suhu tersebut masih 

tergolong normal untuk penetasan telur penyu. 

Hal ini diperkuat oleh pendapat Yusuf (2000), 

suhu yang diperlukan agar pertumbuhan 

embrio dapat berjalan dengan baik adalah 

24ºC - 33ºC. Dengan demikian suhu dalam 

sarang di Pulau Wie tergolong normal untuk 

pembentukan embrio serta penetasan telur 

penyu. 

Suhu permukaan di Labor Konservasi 

banyan Tree dengan kisaran 27.13ºC – 

28.75ºC. dalam hal ini, suhu cenderung naik 

walaupun naiknya tidak terlalu tinggi 

sedangkan suhu dalam sarang sangat tinggi 

pada pengamatan hari pertama yaitu 29.38ºC – 

29.63ºC dan turun pada pengamatan ke dua 

dengan kisaran suhu 28.33ºC. Kemudian suhu 

stabil serta terjadi peningkatan suhu pada 

pengamatan yang ke 5 dengan kisaran suhu 

yang terjadi pada siang hari yaitu 29.38ºC, 

hingga hari terakhir kisaran suhu stabil 

28.88ºC – 29.13ºC. Pada kisaran suhu tersebut 

suhu sangat baik untuk penetasan telur penyu. 

Dengan kisaran suhu diatas didapatkan 

penetasan telur penyu hijau pada hari ke 50. 

Baik penetasan di Pulau Wie (Tambelan) 

maupun penetasan telur penyu hijau yang ada 

di Labor Konservasi Banyan Tree (Lagoi). 

 

PEMBAHASAN 

Masa inkubasi telur pada hari ke 50, 

semua telur yang berada dilokasi penangkaran 

Pulau Wie Tambelan maupun Labor 

Konservasi Banyan Tree (Lagoi) menetas. 

Jumlah telur yang menetas di Pulau Wie 

Tambelan sebanyak 197 butir dari jumlah 200 

butir telur dan yang gagal menetas 3 butir 

dalam kondisi embrio tidak jadi. Sedangkan 

telur yang berada di Labor Konservasi Banyan 

Tree (Lagoi) yang berhasil menetas sebanyak 

171 butir dari jumlah 200 butir telur dan yang 

gagal dalam kondisi embrio tidak jadi 

sebanyak 28 butir dan 1 butir telur dengan 

kondisi embrio mati didalam telur. Dengan 

demikian persentase keberhasilan penetasan 

telur penyu hijau dipenangkaran Pulau Wie 

Tambelan 98.5% sedangkan persentse 

keberhasilan penetasan telur penyu hijau di 

Labor Konservasi Banyan Tree (Lagoi) 85.5%. 

Berdasarkan uji ANOVA tingkat keberhasilan 

penetasan telur penyu di Pulau Wie Tambelan 

berbeda nyata dengan keberhasilan penetasan 

telur penyu di Labor Konservasi Banyan Tree 

(Lagoi). Walau demikian penetasan telur 

penyu diluar habitat asal masih layak untuk 

dilakukan. 

Kegagalan penetasan telur penyu 

dengan embrio yang tidak jadi disebabkan 

kegagalan saat telur masih berada di Pulau 

Wie Tambelan. Hal ini bukan disebabkan oleh 

penanganan saat pemindahan namun 

dikarenakan telur tersebut dalam kondisi tidak 

baik untuk ditetaskan sebab pada usia setelah 

25 hari seharusnya telur-telur tersebut telah 

terbentuk embrio yang sempurna sehingga 

mampu utuk dibawa atau diangkut dengan 

jarak yang jauh Limpus (1984) dalam 

darmawan (1997). 

Keberhasilan penetasan telur penyu 

dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: 

a. Suhu 

Suhu mempengaruhi keberhasilan 

penetasan telur penyu, jika suhu terlalu 

rendah di bawah 24ºC dapat 

mengakibatkan lamanya masa inkubasi 

telur sedangkan jika suhu terlalu tinggi 

diatas 33ºC dapat mengakibatkan tukik 

mati. Menurut Yusuf (2000) suhu yang 

diperlukan agar pertumbuhan embrio dapat 

berjalan dengan baik adalah 24 ºC – 33 ºC.  
b. Umur Telur 

Pemindahn telur ke sarang semi alami 

dilakukan setelah ± 1 jam induk 

meletakkan telur ke sarang alami. 

Pemindahan telur dilakukan dengan tidak 

mengubah posisi awal telur (membalikkan 

telur), hal ini dilakukan untuk menghindari 

kegagalan dalam pembentukkan embrio 

walaupun pada usia 1 jam setelah induk 

meletakkan telur ke dalam sarang telur 

masih toleran terhadap perubahan 

(oviposisi). Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Limpus (1984) dalam 

Darmawan (1997), selama 2 jam pertama 

setelah telur diletakkan oleh induk, keadaan 

substansi isi telur tidak mengalami banyak 

perubahan (masih toleran terhadap 

terjadinya perubahan letak posisi). 

Pemindahan telur dari Pulau Wie 

(Tambelan) ke Labor Konservasi Banyan 

Tree (Lagoi) dilakukan setelah telur berusia 

25 hari tepatnya pada hari ke 28. 

Pemindahan pada usia setelah 25 hari 

dilakukan untuk menghindari keggalan 

dalam penetasan. Hal ini juga diperkuat 

oleh pendapat Limpus (1984) dalam 

Darmawan (1997), setelah telur berusia 600 

jam (25 hari) menunjukkan adanya 

perkembangan embrio yang sempurna. 



Telur lebih toleran terhadap adanya 

perubahan letak posisi telur, bahkan telur 

tersebut dimungkinkan untuk diangkat 

jarak jauh sampai berpuluh jam. Sejauh ini 

belum ada bukti yang kuat tentang 

kelayakan penetasan telur penyu diluar 

habitat aslinya akibat jarak tempuh dan 

waktu yang lama. Kegagalan penetasan 

dengan embrio yang tidak jadi disebabkan 

kegagalan saat telur masih berada di Pulau 

Wie Tambelan. Penelitian ini berhasil 

melakukan penetasan telur penyu dari 

Pulau Wie (Tambelan) ke Labor 

Konservasi Banyan Tree (Lagoi) atau ke 

Bintan dengan jumlah persentase yang 

menetasa di Pulau Wie (Tambelan) 98.5% 

sedangkan di Labor Konservasi Banyan 

Tree (Lagoi) 85.5%. 

c. Jumlah Telur 

Jumlah telur juga mempengaruhi 

keberhasilan penetasan telur penyu. 

Sarang dengan jumlah telur 50 butir 

telur penyu memiliki keberhasilan 

penetasan yang lebih baik dari pada 

sarang dengan jumlah telur 75 dan 100 

butir (Silalahi, 1989). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji ANOVA didapatkan bahwa 

penetasan telur penyu hijau yang berasal 

dari Pulau Wie (Tambelan) berbeda nyata 

dengan penetasan telur penyu hijau di 

Labor Konservaasi Banyan Tree (Lagoi). 

Dengan tingkat penetasan telur penyu di 

Pulau Wie (Tambelan) lebih tinggi 

dibanding tingkat penetasan telur penyu 

di Labor Konservasi Banyan Tree 

(Lagoi). 

2. Keberhasilan penetasan telur penyu hijau 

dengan 200 butir telur penyu yang 

ditetaskan di Pulau Wie (Tambelan) 197 

butir berhasil menetas dan 3 butir gagal 

menetas disebabkan embrio yang tidak 

jadi, dengan persentase 98.5%. 

Sedangkan dari 200 butir telur penyu 

hijau yang ditetaskan di Labor Konservasi 

Banyan Tree (Lagoi) sebanyak 171 butir 

berhasil menetas, 29 butir gagal menetas 

dengan rincian 1 butir telur dengan 

embrio yang mati didalam telur dan 28 

butir embrio yang tidak jadi. Kegagalan 

penetasan dengan embrio yang tidak jadi 

bukan akibat proses penanganan 

pemindahan telur dari sarang alami ke 

sarang semi alami. 

 

SARAN 

a. Perlu adanya penelitian ulangan tentang 

penetasan telur penyu di luar habitat aslinya 

dengan menggunakan metode yang sama 

untuk standarisasi penetasan secara Ex-situ. 

b. Perlu adanya pertimbangan bagi 

stakeholder terkait tentang konservasi 

penyu di luar habitat asli untuk mengatasi 

penurunan populasi penyu. 
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