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ABSTRACT 

 

 In the poultry sector, native chicken including into sector 3 and sector 4. Purpose 

of this study was to determine the native chicken antibodies that are sold in the 

Market Dukuh Kupang Surabaya against ND. This study use non-experimental 

research design that type of descriptive survey. Detection ND antibody is 

examined by using the HI test. Stages of research activities include: taking 

samples of blood serum native chicken slaughtered in the Market Dukuh Kupang 

Surabaya of 100 sampels. Using simple random sampling. The serum is separated 

from the blood clot, serum was transferred into the mikrotube. Before performing 

HI test, sampel must be inactivation in water bath temperature 56º C for 30 

minutes with destination inactivated autohemolisin present in serum. Do titration 

4HA units to be used as an antigen in HI test. Analysis presented in the form of 

descriptive data by calculating the percentage of antibody ND native chicken. 

Result of study 99% of samples contained detectable antibodies ND, with 

antibody titers ≥  (45%) and antibody titers  <  (54%). 

 

Key words : ND (New Castle Disease), HI (hemagglutination inhibition), 

         poultry sector,  native chicken. 
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RINGKASAN 

 

Akhir-akhir ini, usaha peternakan ayam buras makin berkembang. 

Peternak rata-rata mendapatkan hasil yang bagus karena pasar berpihak pada 

ayam buras. Di pasar, ayam buras memiliki keunggulan di sektor harga, dan 

jarang mengalami harga anjlok seperti ayam broiler (Sarwono, 2011). 

Ayam buras yang umumnya dipelihara oleh masyarakat secara tradisional 

(ekstensif) dapat ditingkatkan produktivitasnya sebagai pedaging dengan 

menerapkan teknik peternakan sistem intensif. Peternakan sistem tradisional harus 

ditinggalkan dan mengubahnya pada peternakan sistem intensif sehingga dapat 

meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Pemeliharaan  intensif ayam buras 

berlangsung selama 2,5 - 3 bulan. Pada umur tersebut ayam sudah mencapai berat 

jual (0,8-1,1kg) (Cahyono, 2011). 

Dalam sektor perunggasan, ayam buras masuk ke dalam sektor 3 yakni 

peternakan rakyat dan sektor 4 yakni peternakan tradisional. Penanganan masalah 

kesehatan unggas terutama dalam hal vaksinasi di sektor 1 dan 2 dapat dianggap 

sudah memadai, karena sektor ini telah melakukan sistem kesehatan hewan yang 

ketat didukung dengan fasilitas yang sangat lengkap dan dilakukan secara 

terprogram. Sementara penanganan masalah kesehatan hewan di sektor 3 dan 4 

masih sangat kurang, sehingga sektor ini mudah terancam serangan penyakit. 

Oleh sebab itu harus ada perhatian khusus terhadap sektor ini karena diduga ayam 

buras yang dipelihara pada sektor ini juga dapat bertindak sebagai pembawa 

penyakit ND. Sektor ini sangat lemah dalam sistem kesehatan hewan, bahkan 
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tidak ada sama sekali, sehingga sangat rawan terhadap serangan penyakit. Bila 

tidak disentuh dengan teknologi veteriner, maka sektor ini akan hancur dan 

bahkan dapat mengganggu terhadap sektor lainnya. Karena adanya kemungkinan 

tersebut perlu di uji sehingga perlu di lakukan survey. 

Penyakit ND pertama kali ditemukan pada tahun 1926 di Jakarta, oleh 

Kraneveld, sejak saat itu ND dilaporkan di berbagai Negara di dunia . ND bersifat 

endemik di Indonesia dan ditemukan di berbagai daerah. Uji hambatan-

hemaglutinasi digunakan dalam diagnosis dan pemantauan penyakit Newcastle 

kronis di negara tempat penyakit ini merupakan endemis (Akoso, 1998; Fenner 

dkk, 1995). 

Untuk menghindari serangan penyakit menular yang merugikan, ayam 

perlu divaksin dan dijaga jangan sampai stress. Jenis vaksin yang paling utama 

diperlukan adalah ND. Dalam hal ini jenis ayam buras masih jarang dilakukan 

vaksinasi bila dibandingkan dengan ayam ras yang sudah rutin di vaksin sehingga 

memungkinkan ayam tersebut terinfeksi virus ND. 

Pada umumnya peternak ayam buras belum melakukan vaksinasi ND, 

hanya sebagian kecil yang sudah melakukan tetapi belum secara rutin dan sifatnya 

masih meniru pelaksanaan vaksinasi ND pada ayam pedaging. Kenyataan di 

lapangan masih banyak ditemukan kematian akibat serangan ND pada ayam 

buras. 

Terbentuknya antibodi pada individu dengan cara melalui pemaparan 

alami terhadap antigen atau karena pemberian vaksin. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antibodi ayam buras yang dijual 

di Pasar Dukuh Kupang Surabaya terhadap ND. 

Pengambilan sampel secara random sampling dimana cara rambangnya 

menggunakan sampling rambang sederhana (Budiharta, 2007). Dalam penelitian 

ini digunakan bahan berupa sampel darah ayam yang diperoleh dari pasar Dukuh 

Kupang Surabaya. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 

ekor ayam buras dari 1 pedagang di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, dengan 

mengundi ayam dari keseluruhan populasi, cara pengundian dilakukan dengan 

mengambil sampel darah ayam dari setiap ayam yang dipotong kelipatan 2 sampai 

jumlah sampel yang diinginkan terpenuhi, pemilihan angka pengundian 

menggunakan tabel sepuluh ribu angka teracak (Kusriningrum, 2008). Sampel 

yang diperiksa dari setiap ekor ayam buras adalah serum darahnya.  

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari pedagang ayam buras yang 

dijual di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, ayam yang dipotong pada saat itu 

berasal dari peternakan di daerah Cepu. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

melakukan uji HI terhadap 100 sampel serum darah ayam buras yang dipotong di 

Pasar Dukuh Kupang Surabaya di dapatkan 99% sampel yang terdeteksi antibodi 

dengan titer antibodi ≥  sebanyak 45% dan titer antibodi < .  

Individu ayam dikatakan kebal terhadap ND apabila titer HI  atau lebih 

maka ayam yang demikian dinyatakan mempunyai “Titer Antibodi Tinggi” 

terhadap ND. Dari hasil deteksi antibodi tersebut dimungkinkan ayam tersebut 

berasal dari peternakan intensif yang sudah menerapkan vaksinasi ND karena 

terdapat 45% sampel serum darah ayam yang memiliki antibodi tinggi yang kebal 
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terhadap ND. Titer antibodi yang tidak merata dimungkinkan karena ayam 

tersebut berasal dari beberapa peternakan sehingga dimungkinkan program 

manajemen pemeliharan dan manajemen kesehatan tiap peternakan tidak sama 

sehingga mengakibatkan respon imun yang dihasilkan tiap individu tidak sama. 
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