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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai hemogram ternak babi 

lokal lepas sapih yang diberi temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi 

Penelitian ini menggunakan 24 ekor ternak babi lokal lepas sapih. Rancangan 

yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK)  yang dikelompokkan 

berdasarkan bobot badan dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan diberi 

melalui air minum yaitu P0 (tanpa pemberian temu ireng dan probiotik), P1 

(2% probiotik), P2 (2% temu ireng), P3 (2% temu ireng fermentasi), P4 (4%  

temu ireng fermentasi),) dan P5 (6% temu ireng fermentasi),. Peubah yang 

diamati adalah Jumlah eritrosit, jumlah leukosit,  kadar hemoglobin, dan kadar 

hematokrit. Data dianalisis dengan sidik ragam, jika menunjukkan pengaruh nyata 

dilanjutkan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian temu ireng fermentasi memberikan pengaruh tidak nyata  (P>0,05) 

terhadap jumlah eritosit, hemoglobin dan hematokrit, tetapi memberi pengaruh 

nyata  (P<0,05)  terhadap jumlah leukosit ternak babi lokal. Uji jarak berganda 

Duncan menunjukkan  bahwa P0, P2, P4  berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

P1, P3, P5, akan tetapi P0 berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap P2, P1 berbeda 

tidak nyata (P>0,05) terhadap P5, P2 berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap P4, 

P1 berbeda nyata (P<0,05) terhadap P3, dan P3 berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

P5. Rata-rata jumlah leukosit pada ternak babi lokal yang diperoleh pada 

penelitian berkisar antara 13,30-20,70 ribu/ mm
3
 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan dengan pemberian probiotik dan temu ireng fermentasi sampai 

taraf 6% secara umum tidak mempengaruhi nilai hemogram ternak babi lokal 

lepas sapih namun berpengaruh terhadap jumlah leukosit.  
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