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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di kandang Fapet Farm dan analisis 

proksimat bahan pakan dan pemeriksaan darah dilaksanakan di Laboratorium 

Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Penelitian dilakukan selama dua bulan, 

dari tanggal 28 September sampai 16 November 2016. 

3.2. Materi dan Peralatan 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah Itik Peking umur 2 hari 

yang diperoleh dari Poultry Shop Munggu Jaya sebanyak 160 ekor. Bahan yang 

digunakan untuk ditambahkan pada air minum yaitu BAL (Bakteri Asam Laktat) 

yang terdiri dari Lactobacillus fermentum, L. plantarum, dan Pediococcus 

pentosaceus. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ransum yang 

disusun sendiri dengan komposisi tepung ikan, jagung kuning, bungkil kelapa, 

ampas kelapa, dedak dan polesh.  

 Bahan analisis untuk jumlah leukosit total dan diferensial leukosit adalah 

darah itik Peking, antikoagulan EDTA (Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid), 

larutan Briliant Cresyl Blue (BCB), methanol absolut, larutan giemsa, aquades, 

minyak emersi. 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kandang koloni, tempat 

pakan, tempat minum, lampu pijar dan timbangan. Alat yang digunakan untuk 

analisis diferensial leukosit darah yaitu hemocytometer, pipet pengencer leukosit, 

kamar hitung Neubauer improved, tabung penampung darah, objek glass, bak 

celup untuk fiksasi, bak celup untuk pewarnaan, diferensial counter, mikroskop. 

3.3. Metode 

 Prosedur kerja dalam penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :  

3.3.1. Persiapan 

a. Persiapan Kandang 

Kandang yang digunakan berukuran 103 cm x 70 cm x 60 cm. Pada 

sekeliling kandang dipasang tirai hitam. Sebelum digunakan, kandang dibersihkan 
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dan disucihamakan dengan pengapuran agar terhindar dari bibit penyakit dan 

kondisi kandang dikeringkan. 

b. Persiapan Alat Penelitian 

Persiapan penelitian dengan cara menyiapkan semua alat-alat yang akan 

digunakan seperti kandang kelompok, lampu pijar, tempat pakan, tempat minum, 

ember, label perlakuan, penomoran pada itik Peking, dan timbangan. 

c. Penyusunan Ransum 

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan 

pakan yang disusun sendiri yang terdiri dari tepung ikan, jagung kuning, bungkil 

kelapa, polesh, ampas kelapa  dan dedak.  Ransum yang diberikan pada itik dalam 

bentuk pellet. Ada 2 jenis kebutuhan yang digunakan dalam formulasi ransum 

yaitu kebutuhan pada fase starter (0-4 minggu) dan fase grower (5-7 minggu). 

Standar kebutuhan itik Peking periode starter dan grower dapat dilihat pada Tabel 

1. Komposisi bahan penyusun ransum dan kandungan nutrisi ransum itik Peking 

periode starter dan grower dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 

Tabel 1. Standar Kebutuhan Itik Peking 

Nutrisi 
Periode 

Starter Grower 

Protein Kasar (%) 20 – 22* 16 – 17* 

Lemak Kasar (%) 4 – 7* 3 – 6* 

Serat Kasar (%) 4 – 7* 6 – 9* 

Ca (%) 0,68** 0,6** 

P (%) 0,40** 0,35** 

EM (kkal/kg) 2800 – 3100* 3000** 

Keterangan :  (*) :  Srigandono (1991). 

 (**) : NRC (1994). 

Tabel 2. Komposisi Bahan Penyusun Ransum Itik Peking 

Bahan Pakan 
Komposisi (%) 

Starter Grower 

Jagung Kuning 40 20 

Tepung Ikan 20 15 

Bungkil Kelapa 10 10 

Polesh 15 5 

Ampas Kelapa 5 15 

Dedak 10 35 

Jumlah 100 100 
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Tabel 3. Kandungan Nutrisi Ransum Itik Peking 

Kandungan Nutrisi Ransum Itik Peking 
Periode 

Starter Grower 

BK (%) 91,23* 86,40* 

Abu (%) 6,12* 6,99* 

Protein Kasar (%) 22,79* 18,88* 

Lemak Kasar (%) 6,45* 9,85* 

Serat Kasar (%) 3,78* 8,12* 

Ca (%) 0,88** 1,123** 

P (%) 0,65** 0,50** 

EM (kkal/kg) 3233,30** 2907** 

Keterangan :  (*) :  Hasil analisis laboratorium nutrisi dan makanan ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Jambi (2016). 

 (**) : Hasil perhitungan berdasarkan metode Trial and Error. 

3.3.2. Pelaksanaan dan Pemeliharaan Itik Peking 

a. Penimbangan dan Pengacakan Itik Peking 

 Itik yang baru datang ditimbang untuk mengetahui bobot awal, lalu diberi 

nomor pada itik dan sebanyak 160 ekor itik Peking umur 2 hari tersebut 

ditempatkan secara acak ke dalam 20 unit kandang percobaan yang sudah diberi 

nomor dan kode perlakuan dan masing-masing unit kandang berjumlah 8 ekor 

itik. Kemudian diberi larutan gula untuk menghilangkan stres dan mengembalikan 

energi yang hilang selama dalam perjalanan.  

b. Pemeliharaan Itik Peking 

 Itik dipelihara selama 7 minggu (49 hari). Ransum yang digunakan 

ditimbang terlebih dahulu dan diberikan secara berkala sedangkan air minum 

diberikan ad libitum. Setiap hari dilakukan penimbangan sisa ransum dan air 

minum.  

3.3.3. Pengambilan Sampel Darah 

 Pengambilan sampel darah untuk analisis jumlah leukosit total dan 

diferensial leukosit dilakukan pada itik Peking umur 49 hari, dari setiap unit 

ulangan perlakuan diambil sebanyak 2 ekor. Kemudian dipotong melalui vena 

jugularis dan ditampung ke dalam botol yang telah diberi antikoagulan untuk 

dilakukan pemeriksaan. 
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3.3.4. Menghitung Jumlah Sel Darah Putih 

 Untuk cara kerja menghitung jumlah sel darah putih yaitu pertama hisap 

darah dengan menggunakan pipet pengencer untuk leukosit sampai skala 0,5. 

Kemudian segera hisap larutan BCB (Briliant Cresyl Blue) sampai skala 11, 

dengan demikian pengenceran sebesar 20 kali. Ujung-ujung pipet dipegang 

dengan ibu jari dan telunjuk atau jari tengah kemudian dikocok dengan memutar-

mutar pergelangan tangan membentuk angka 8, supaya yang tercampur hanya 

cairan yang terdapat di dalam pipet yang menggelembung. Setelah itu buang 

cairan yang tidak mengandung sel darah putih (2-3 tetes). Kemudian isikan ke 

dalam kamar hitung yang sudah ada kaca penutupnya dengan menempelkan ujung 

pipet pada batas kamar hitung dengan penutup. Hitung sel darah pada 4 sudut 

bujur dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10x atau 40x. 

Cara perhitungan total leukosit yaitu pengenceran di dalam pipet leukosit 

adalah 20x, ke dalam kamar hitung 1/10 mm, sel darah putih dihitung pada 4 

bujur sangkar yang masing-masing berukuran 1 mm
2
. Untuk menghitung sel 

darah putih dalam 1 mm
3
 maka faktor pengalinya adalah : 20 x 10 x ¼ = 50. 

Apabila jumlah sel darah putih yang dihitung pada 4 bujur sangkar adalah L, 

maka total sel darah putih (leukosit) per mm
3
 darah yaitu = L x 50. 

3.3.5. Diferensial Leukosit 

a. Teknik Membuat Preparat Ulas Darah 

 Pertama menyiapkan dua buah gelas objek dalam keadaan bersih, dan 

pegang ujung sebuah objek glass ibu jari dan telunjuk tangan kiri, atau letakkan 

saja objek glass diatas meja yang rata. Kemudian 1 tetes darah diletakkan pada 

ujung objek glass (sebelah kanan) tersebut. Dan dengan tangan kanan, pegang 

objek glass lainnya. Kemudian letakkan ujung objek glass tersebut pada ujung 

objeck glass yang sudah ditetesi darah dengan membentuk sudut 30⁰. Dan 

gerakkan objeck glass yang di tangan kanan sampai menyinggung tetesan darah 

tadi, sehingga darah menyebar sepanjang sudut antara kedua objeck glass. Segera 

setelah darah menyebar, dengan hati-hati (tanpa mengangkat objeck glass dan 

sudut objeck glass tetap 30⁰ dorong kedepan objeck glass di tangan kanan, maka 

terbentuk preparat ulas yang tipis. Setelah itu preparat dikeringkan dan lakukan 

pewarnaan. 
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b. Teknik Mewarnai Preparat dengan Zat Warna Giemsa 

 Preparat ulas darah yang sudah dikeringkan udara dimasukkan dalam bak 

celup yang berisi methanol absolute selama 5-10 menit. Kemudian diangkat dan 

biarkan kering diudara, setelah itu dimasukkan ke dalam larutan zat warna Giemsa 

selama 30 menit. Preparat dibilas (cuci) untuk menghilangkan kelebihan zat 

warna dengan menggunakan air kran yang mengalir. Kemudian dikeringkan di 

udara atau menggunakan kertas isap (preparat diletakkan diantara dua lembar 

kertas isap dan perlahan-lahan ditekan-tekan). Preparat yang sudah diwarnai 

diperiksa dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100x, sebelumnya 

preparat ulas ditetesi minyak emersi. Penghitungan sel leukosit sampai 100 sel 

dengan menggunakan diferensial counter. Preparat yang baik akan menunjukkan 

warna yang kontras merah, biru keunguan dan biru tua. Misalnya eritrosit 

berwarna merah, inti leukosit berwarna ungu tua atau biru tua, granula di dalam 

sitoplasma granulosit berwarna merah, biru, atau netral (diantara merah dan biru) 

dan trombosit berwarna kebiru-biruan. 

3.4. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, setiap perlakuan terdiri dari 5 ulangan 

sehingga terdapat 20 unit kandang percobaan dan setiap unit terdiri atas 8 ekor 

itik,  dengan perlakuan sebagai berikut: 

P0 = 0 % Bakteri Asam Laktat (BAL) dalam air minum 

P1 = 1 % Bakteri Asam Laktat (BAL)dalam air minum  

P2 = 2 % Bakteri Asam Laktat (BAL)dalam air minum  

P3 = 3 % Bakteri Asam Laktat (BAL)dalam air minum  

3.5. Peubah yang Diamati  

 Peubah yang diamati pada penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi Air Minum 

2. Konsumsi Ransum 

3. Jumlah Leukosit 

4. Diferensial Leukosit 
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a. Basofil 

b. Eosinofil 

c. Heterofil 

d. Limfosit 

e. Monosit 

f. Rasio H/L 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari setiap peubah yang diukur, dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan model persamaan berikut : 

Yij = µ+Ai+Eij 

Keterangan : 

Yij = nilai pengamatan yang diukur 

µ = nilai tengah umum dari perlakuan 

I = 1, 2, 3,4 (perlakuan) 

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

Ai = pengaruh penambahan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Eij = galat percobaan 

 Jika analisis memperlihatkan pengaruh yang nyata diantara perlakuan 

maka dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Duncan (Steel dan Torrie, 

1980). 

 


