
 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2016 di 

Laboratorium Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro, Semarang.  

 

3.1. Materi Penelitian 

Materi penelitian yaitu day old chicken (DOC) unsexed ayam kampung 

super unsexed sebanyak 100 ekor dengan bobot badan awal rata-rata 41,40 ± 0,8 

gram. Pakan ayam starter BR 1, jus kubis fermentasi, kandang battery berukuran 

50 x 35 x 40 cm dilengkapi dengan tempat pakan, tempat minum dan pemanas. 

Alat yang digunakan adalah spuit digunakan untuk forced feeding, spuit 2,5 ml 

untuk mengambil sampel darah, alkohol digunakan untuk mempermudah 

menyuntikkan spuit, tabung  Asam Etilen Diamin Tetra (EDTA) untuk 

menampung sampel darah, ice box sementara menyimpan tabung EDTA.  

 

3.2.Metode Penelitian 

3.2.1.   Rancangan percobaan dan perlakuan 

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 5 ulangan.  Setiap unit percobaan terdiri dari lima ekor ayam 

kampung super. Perlakuan dilakukan dengan frekuensi pemberian jus kubis 

fermentasi berbeda sebagai berikut :  



 

 

T0 : Tanpa pemberian jus kubis fermentasi 

T1 : Pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1 

T2 : Pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1 dan ke-3 

T3 : Pemberian jus kubis fermentasi pada hari ke-1, ke-3 dan ke-10 

 

3.2.2. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari: persiapan, perlakuan dan pengambilan 

serta analisis data. Persiapan penelitian dengan pembuatan jus kubis fermentasi. 

Pembuatan jus kubis fermentasi merujuk pada Utama (2009), dibuat dari kubis 

sebanyak 2,1 kg, garam (8%) sebanyak 168 g, molasses (6,7%) sebanyak 140,7 g 

dan air 200 ml yang telah diperam selama 6 hari secara anaerob. Jenis bakteri 

yang terkandung dalan jus kubis fermentasi adalah Lactobacilus Plantarum dan 

Lactobacilus Brevis. Persiapan kandang di Fakultas Peternakan dan Pertanian 

Universitas Diponegoro Semarang.  

Perlakuan dilaksanakan selama 15 hari pemeliharaan di kandang Fakultas 

Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang, dengan 

menggunakan kandang battery berukuran 50 x 35 x 40 cm dilengkapi dengan 

tempat pakan, tempat minum dan lampu pemanas. Pakan yang diberikan adalah 

BR 1 produksi dari PT. Japfa Comfeed Indonesia dengan nilai gizi 21% protein 

kasar (PK); 4% lemak kasar (LK); 4,5% serat kasar (SK); 12% kadar air (KA) dan 

minum diberikan secara ad libitum. Pemberian jus kubis fermentasi diberikan 

secara forced feeding dengan frekuensi hari ke-1 sebanyak 3 ml, hari ke-3 

sebanyak 4 ml dan hari ke-10 sebanyak 5 ml dengan total BAL 2,1x10
10

 cfu/ml. 



 

 

 Pengambilan data, profil darah ayam kampung super yang meliputi 

hematokrit, hemoglobin dan leukosit. Pengambilan data dilakukan setelah ayam 

berumur 15 hari. Sampel ayam sebanyak 20 ekor dari 20 unit percobaan dengan 

rata-rata bobot badan per ekor 41,40 ± 0,8 g. Pengambilan sampel darah melalui 

vena jugularis pada leher ayam. Vena jugularis didesinfeksi menggunakan 

alkohol 70% sebelum proses pengambilan darah. Sampel darah yang telah diambil 

ditampung dalam tabung edta kemudian disimpan dalam ice box. 

 

3.3. Pengambilan Data 

Sampel yang dibutuhkan adalah darah ayam kampung super setiap 

perlakuan dan ulangan yang berjumlah 20 sampel darah. Sampel darah 

selanjutnya dianalisis kadar hematokrit, hemoglobin dan leukosit. 

 

3.3.1. Perhitungan kadar hematokrit 

Pengukuran kadar hematokrit menggunakan metode mikrohematokrit (Ali 

dkk., 2013). Sampel darah dengan antikoagulan dimasukkan ke dalam pipet 

mikrohematokrit sekitar 6/7 bagian pipet. Ujung masuknya darah ditutup dengan 

penutup khusus atau dengan menggunakan malam (seal). Meletakkan pipet ke 

dalam pemusing mikrohematokrit (microhematocrit centrifuge). Mikrohematokrit 

dipusingkan dengan kecepatan 16.000 rpm selama 3 - 5 menit. Nilai hematokrit 

yang diperoleh dibaca pada alat baca khusus (microhematocrit reader) 

(Dharmawan, 2002). 

 

 



 

 

3.3.2. Pengukuran kadar hemoglobin  

Perhitungan kadar hemoglobin menggunakan metode cyantmethemoglobin  

menggunakan spektrofotometer (Campbell dan Ellis, 2007) dengan cara : 

menambahkan 0,01 ml darah ke dalam tabung uji yang telah mengandung 2,5 ml 

larutan Drabkins. Darah dan larutan dicampur dengan baik dan didiamkan selama 

10 menit. Blangko yang mengandung larutan Drabkins pada panjang gelombang 

540 mµ dibaca. Warna yang diperoleh stabil tetapi tidak permanen. Angka yang 

diperoleh dicocokkan dengan data standar pada tabel yang tersedia.  

 

3.3.3. Perhitungan total leukosit  

Perhitungan total leukosit dilakukan sesuai Blaxhall dan Daisley (1973). 

Sampel darah dihisap dengan pipet leukosit sampai angka 0,5, kemudian ujung 

pipet dibersihkan dari sisa-sisa darah dilanjutkan menghisap larutan turk ke dalam 

hingga angka 11, lalu ujung kedua pipet tersebut ditutup dan pipet dikocok 

membentuk angka delapan agar darah homogen secara sempurna. Cairan pada 

ujung pipet dibuang, lalu cairan yang homogen dimasukkan sebanyak satu tetes ke 

dalam kamar hitung dengan menempelkan ujung pipet pada pertemuan antara 

dasar kamar hitung dan cover glass. Penghitungan dilakukan menggunakan 

mikroskop dengan pembesaran 40 x 10 kali. Penghitungan dilakukan pada empat 

bujur sangkar luar kamar hitung. Volume ruangan = dalam x luas = 1/10 mm x 

1mm2 = 1/10 mm3 . Total volume ruangan yang dipakai 4 x 1/10 mm3 = 4/10 

mm3 . Bila jumlah sel darah putih didalam ruangan tersebut = b butir, maka 1 

mm3 = 10/4 x b butir. Jumlah ini harus dikoreksi dengan faktor pengenceran 



 

 

yakni darah 0,5 larutan pengencer sampai 11, dikurangi 1 bagian yang tidak ikut 

tercampur, sehingga pengencerannya 20 kali. Jumlah sel darah putih per mm 3 

darah adalah 10/4 x 20 x b butir = b x 50 butir (Kelly, 1984).  

 

3.4. Analisis Data 

Data hasil penelitian diolah menggunakan analisis ragam (Analysis of 

Variance) taraf signifikansi 5% dan membandingkan F hitung dengan F tabel 

untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Uji wilayah ganda Duncan dilakukan jika 

ada pengaruh nyata (p<0,05) untuk mengetahui perbedaan perlakuan. Model 

linear menurut Steel dan Torrie (1993) sebagai berikut : 

Yij = µ + τ i+ εij   ; i : (1,2,3,4)  j : (1,2,3,4,5) 

Keterangan : 

Yij : Nilai pengamatan profil darah ke-j yang memperoleh perlakuan 

frekuensi pemberian jus kubis fermentasi ke-i 

 : Nilai tengah umum profil darah. 

τ i : Pengaruh dari perlakuan frekuensi pemberian jus kubis fermentasi 

pada profil darah ke-i 

ij : Pengaruh galat percobaan pada profil darah ke-j yang memperoleh 

perlakuan frekuensi pemberian jus kubis fermentasi ke-i 

 

3.5. Hipotesis Statistik 

H0 : Ʈ0 = Ʈ1 = Ʈ2 = Ʈ3 = 0 (yang berarti tidak ada pengaruh perlakuan 

penambahan fermentasi kubis terhadap profil darah ayam kampung super). 

H1 : Minimal ada satu Ʈi ≠ 0 (yang artinya minimal ada satu perlakuan 

penambahan jus kubis fermentasi yang mempengaruhi profil darah ayam 

kampung super 

Kriteria keputusan yang harus diambil adalah : 



 

 

Fhit < Ftabel pada taraf 5%, maka H0 diterima atau H1 ditolak 

Fhit ≥ Ftabel pada taraf 5%, maka H0 ditolak atau H1 diterima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


