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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September - Oktober 2017 di kandang 

unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

Analisis leukosit dan diferensial leukosit dilakukan di Laboratorium Kesehatan 

Hewan Kota Semarang, Ngesrep, Semarang. 

 

3.1. Materi 

 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 160 ekor day old chik 

(DOC) ayam broiler (unsex) strain Lohman dengan bobot awal rata-rata 35,42 ± 

0,24 g, pakan komersial non antibiotik yang dipesan secara khusus, desinfektan 

digunakan untuk membersihkan kandang dan sekitar kandang serta tempat pakan 

dan tempat minum, antibiotik dengan nama Zink bacitracin, probiotik Bacillus 

plus vitamin dan mineral. 

Kandang yang digunakan adalah tipe koloni dengan ukuran 1m×1m×1m 

sebanyak 24 petak berbahan dasar kawat dan kayu. Alas kandang berbahan dasar 

kawat dan kayu. Peralatan dan perlengkapan kandang yang digunakan meliputi 

tempat pakan, tempat minum, timbangan untuk menimbang pakan dan 

menimbang bobot ayam, termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban 

dalam kandang, lampu bohlam 60 watt sebagai pemanas dan blower sebagai 

pengeluar udara panas dari dalam kandang. Peralatan pengambilan darah yang 
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digunakan meliputi spuit, vacutainer yang berisi EDTA (Ethylen Diamine Tetra 

Aceticacid) sebagai antikoagulan dan ice box. 

 

3.2. Metode 

 

3.2.1. Rancangan Percobaan   

 

 Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 4 

perlakuan dan 5 ulangan, sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap unit 

percobaan diisi 8 DOC ayam broiler (unsex). Perlakuan yang diberikan dalam 

penelitian adalah : 

T0 : Pakan basal 

T1 : Pakan basal + antibiotik 0,04% 

T2 : Pakan basal + probiotik 0,5%  

T3 : Pakan basal + antibiotik 0,04% + probiotik 0,5% 

Parameter yang diamati diantaranya adalah total leukosit, heterofil (H), 

eosinofil dan limfosit (L) serta rasio H/L.  

 

3.2.2.Prosedur Penelitian 

 

Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu persiapan, pemeliharaan dan 

pengumpulan data. Tahap pertama yaitu persiapan meliputi persiapan kandang 

dan peralatan, pengapuran, fumigasi, dan desinfeksi. Persiapan kandang dan 

peralatan dilakukan dengan membersihkan kandang, pembuatan pen, pemasangan 

instalasi listrik, melakukan pengapuran, fumigasi, serta desinfeksi kandang dan 

peralatan yang digunakan selama proses pemeliharaan. Pakan selama penelitian 
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merupakan pakan yang tidak mengandung antibiotik karena dipesan khusus, 

diracik oleh PT. Karya Tunas Glorindo. Komposisi kandungan nutrisi pakan dapat 

dilihat dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Ransum 

Bahan Pakan Jumlah 

 --------%------ 

Minyak Kelapa Sawit 3,50 

Dedak 4,45 

Jagung 45,50 

Tepung Gandum 10,00 

Tepung Roti 5,00 

Meat Bone Meal 2,80 

Tepung Bulu Ayam 2,00 

Tepung Gluten Jagung 3,60 

DDGS Gandum 3,00 

Tepung Biji Kedelai 17,00 

L-Threonin 0,08 

Lisin 0,55 

Metionin 0,37 

Tepunng Tulang 1,50 

Garam 0,15 

Premix 0,50 

Total 100,00 

Energi Metabolis (kkal/kg) 3286,00 

Bahan Kering (%) 91,40 

Protein Kasar (%) 21,70 

Lemak Kasar (%) 5,90 

Serat Kasar (%) 6,79 

Abu (%) 10,90 

Keterangan: Dianalisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Universitas 

Diponegoro Semarang, (2017). 

 

 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian meliputi tahap pemeliharaan 

ayam broiler selama 35 hari. Kegiatan tersebut diawali dengan penimbangan 

bobot DOC ayam broiler saat chick in dan penempatan ayam ke tiap pen yang 

telah dilengkapi tempat pakan dan tempat minum, lampu sebagai pemanas dan 
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alas berupa koran pada minggu pertama dan pada minggu selanjutnya tidak 

menggunakan koran, masing-masing pen sebanyak 8 ekor. Ayam broiler diberi 

pakan dan minum secara ad libitum dengan melakukan penimbangan sisa pakan 

setiap seminggu sekali, penambahan ekstra energi dalam air minum berupa vita 

stress pada umur 1 – 7 hari dan sehari sebelum vaksin dan sesudah vaksin. Vaksin 

Newcastle  Disease (ND) dilaksanakan pada umur 4 hari dengan cara tetes mata, 

pada umur 11 hari ayam divaksin Infecsius Bursal Disease (IBD) melalui air 

minum dan pada umur 18 hari ayam divaksin ND melalui air minum. Pencatatan 

suhu lingkungan dilaksanakan pada pukul 06.00, 12.00, 18.00 dan 00.00. Darah 

diambil ketika ayam berumur 35 hari. 

 

3.2.3.Pengambilan Data 

 

Satu ekor ayam pada masing-masing pen diambil untuk pengambilan  darah. 

Proses pengambilan darah melalui vena brachialis menggunakan spuit sebanyak 2 

ml kemudian ditampung dalam vacutainer yang mengandung EDTA, dilanjutkan 

dengan proses homogenisasi secara perlahan agar tidak terjadi penggumpalan 

kemudian dimasukkan ke dalam ice box. Analisi profil darah putih (leukosit) 

dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ternak Kota Semarang dengan 

menggunakan alat hematology analyzer pada alat ini terdapat tiga prinsip kerja 

yaitu electrical impedence, kalkulasi dan histogram. Perhitungan leukosit dan 

diferensial leukosit dihitung dengan metode electrical impedence. Pengukuran 

dimulai dengan pencampuran darah ayam broiler: 10 µL dan diluent: 26 mL 

kemudian pengukuran di bilik yang terdapat dua electrode yaitu electrode internal 
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dan electrode eksternal yang dialiri arus listrik dan terjadi perubahan tegangan 

yang sangat kecil dan diterima decection circuit, kemudian sinyal tegangan 

tersebut diperbesar pada rangkaian amplifer dan dikirim pada rangkaian elektronik 

(CPU dan monitor) yang terdapat theshold circuit yang berfungsi bila terjadi 

gangguan (debu, sisa cairan dan partikel lain). Nilai perhitungan diperoleh dari 

pengiriman sinyal ke A/D converter untuk disimpan, nilai perhitungan 

berdasarkan ukuran aperture perhitungan sel untuk sel darah putih menggunakan 

ukuran sebesar 100 µm (mikro meter). 

 

3.2.4.Analisis Data 

 

 Data yang diperoleh diolah keragaman dengan model linier (Steel dan 

Torrie, 1995). sebagai berikut : 

Yij = µ + τi + εij 

Keterangan : 

Yij = jumlah leukosit dan kadar diferensial leukosit ayam broiler ke-j yang  

memperoleh perlakuan ke-i 

 

i = 4 macam perlakuan  

j = ulangan (1,2,3,4,5) 

µ = nilai tengah umum (rata-rata populasi) jumlah leukosit dan kadar 

diferensial leukosit ayam broiler  

 

τi =  pengaruh aditif dari perlakuan ke-i 

εij = perlakuan galat percobaan pada ayam broiler ke-j yang  memperoleh 

perlakuan ke-i 

 

H0 : τ0 = τ1 = τ2 = τ3 = 0 ; tidak ada pengaruh perlakuan pemberian probiotik 

terhadap jumlah total leukosit dan diferensial leukosit ayam broiler. 
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H1 : τi  ≠ 0 ; minimal ada satu perlakuan pemberian probiotik yang mempengaruhi 

peningkatan total leukosit dan kadar diferensial leukosit ayam broiler. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu: 

Jika F Hitung < F tabel (5%) maka τ1 = τ2 atau tidak ada pengaruh perlakuan 

pemberian probiotik terhadap jumlah total leukosit dan diferensial leukosit 

ayam broiler  

Jika F Hitung > F tabel (5%), maka minimal ada satu  τ1 ≠ 0 atau minimal ada satu 

perlakuan pemberian probiotik yang mempengaruhi peningkatan total 

leukosit dan kadar diferensial leukosit ayam broiler. 

Ketika analisis keragaman menunjukkan pengaruh yang nyata (F Hitung > F 

tabel) maka dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedan antara 

perlakuan. 

 

 


