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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan di Departemen Parasitologi, dan kandang 

penelitian di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. 

Pembuatan sediaan histopatologi sekum ayam broiler dilakukan di Laboratorium 

Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.  

 Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Agustus 

sampai Oktober 2014. 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan asumsi 

kondisi kandang, hewan coba, dan perlakuan dalam kondisi seragam.  

3.3 Materi Penelitian 

3.3.1 Hewan Coba 

  Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 ekor ayam 

broiler strain CP 707 produksi Charoen Pokphand. Ayam  berumur dua minggu 

yang dipelihara dalam kandang baterai. Pakan yang diberikan berupa pakan yang 

tidak mengandung koksidiostat. Pemberian pakan dan minum secara ad libitum. 

3.3.2 Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang diperlukan penelitian ini yaitu pakan ayam tanpa 

kandungan koksidiostat, air, inokulasi sporozoit, cairan empedu ayam, larutan 
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kalium bikromat 2,5 %, larutan gula jenuh, larutan garam jenuh, aquades, alkohol, 

formalin 10%, xylol, entelan, paraffin, Hematoxilin eosin. 

3.3.3 Alat Penelitian 

 Peralatan yang digunakan untuk perlakuan adalah 10 buah kandang 

baterai. Alat lain yang digunakan yaitu mikroskopis, optilab, object glass, gunting 

bedah, pinset, scalpel, tabung sentrifus, glass beads, sentrifus, gelas ukur, spuit, 

mikrotom, pipet pasteur, becker glass, mikropipet, white cip, saringan, dan kain 

kasa.    

3.4 Perlakuan 

 Setelah adaptasi selama satu minggu, semua kelompok perlakuan dari 

hewan coba diinokulasi dengan sporozoit E. tenella, kecuali pada P0.  

 P0 : Kelompok perlakuan kontrol negatif 

    Ayam broiler tidak diinokulasi dengan sporozoit E. tenella. 

 P1 : Ayam broiler kandang 1 diinokulasi dengan sporozoit E. tenella  

   dengan dosis 2 x 104. 

 P2 : Ayam broiler kandang 2 diinokulasi dengan sporozoit E. tenella  

    dengan dosis 4 x 104. 

 P3 : Ayam broiler kandang 3 diinokulasi dengan sporozoit E. tenella  

   dengan dosis 8 x 104. 

3.5 Metode Penelitian 

3.5.1 Isolasi dan Identifikasi E. tenella 

 Ookista E. tenella diisolasi dari isi sekum ayam kampung. Isi sekum 

kemudian disporulasikan menjadi ookista infektif (bersporulasi) selama ± 1-2 hari. 
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Hasil ookista yang terisolasi dari sekum ayam diperbanyak pada ayam yang sehat 

kemudian dipanen melalui koleksi feses. Ookista disporulasikan menjadi ookista 

infektif (Yunus, 2001). 

3.5.2 Isolasi Sporozoit dari Ookista Infektif 

 Ookista yang telah mengalami sporulasi kemudian dicuci mengunakan 

akuades sebanyak 5 kali dengan cara disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 

10 menit, kemudian ditambahkan 1 ml larutan NaCl fisiolgis, setelah itu 

dimasukkan glass beads dan cairan empedu ayam. Pemecahan ookista dilakukan 

pengocokan dengan vortex dengan kecepatan 1200 rpm selama 5 menit (Yunus, 

2001). 

3.5.3 Penghitungan Dosis Sporozoit 

 Penghitungan dosis sporozoit dilakukan dengan menggunakan alat berupa 

mikropipet ukuran 1-10 µl dan white cip. Sporozoit diencerkan menggunakan 

aquades kemudian cairan yang telah diencerkan divortex agar kedua bahan tersebut 

homogen. Penghitungan sporozoit dilakukan dengan meneteskan 1 µl sporozoit ke 

dalam dalam object glass dengan 5x ulangan dan ditutup menggunakan cover glass. 

Kemudian hitung jumlah sporozoit yang terdapat pada semua ulangan dengan 

perbesaran 100x dan dicari rata-ratanya. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata 

80 sporozoit untuk dosis 80.000 sporozoit/ml, 40 sporozoit untuk dosis 40.000 

sporozoit/ml dan 20 sporozoit untuk dosis 20.000 sporozoit/ml. Hasil tersebut 

merupakan hasil per ml sampel (Yunus, 2001).    
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3.5.4 Pengamatan Gejala Klinik 

 Ayam yang telah terinfeksi E. tenella kemudian diamati bagaimana 

perubahan yang terjadi pada kondisi tubuh ayam broiler, yaitu: dehidrasi, bulu 

berdiri dan kusut, anemia, lesu, lemah, menekuk kepala dan leher, mengantuk, serta 

sayap terkulai. Perdarahan hebat terjadi pada hari ke-5 dan ke-6. Apabila ayam 

survive maka dapat sembuh dan memperoleh kekebalan setelah hari ke-7. Infeksi 

berat biasanya terjadi pada hari ke-4 sampai ke-5 pasca infeksi.  

3.5.5 Pengamatan Produksi Ookista dan Histopatologi  

 Produksi ookista dihitung dengan mengkoleksi feses. Hasil koleksi feses 

ditimbang masing-masing sebanyak 2 gram kemudian ditambah garam jenuh 

sebanyak 58 cc. Setelah ditambah garam jenuh, bahan diaduk sampai homogen 

kemudian dimasukkan ke dalam Mc Master chamber. Jumlah seluruh ookista yang 

ditemukan dihitung kemudian dikalikan 100. Hasil perkalian tersebut dikalikan lagi 

dengan berat feses (Yunus, 2001). 

 Pemeriksaan mikroskopis dilakukan berdasarkan perubahan histopatologi 

yang terjadi pada sekum, dinilai dengan skoring yang dilihat berdasarkan metode 

Goodwin (2012). Hasil pengamatan histopatolgi berdasarkan penjumlahan dari A 

dan B dimana A mewakili distribusi keberadaan parasit E. tenella yang terdapat 

pada mukosa sekum pada sediaan histopatologi yang dinyatakan dengan: 

0   =  Tidak ditemukan parasit di bagian sub epitel,  

1   =  Apabila dalam 10 lapang pandang di bagian sub epitel dijumpai 1 

parasit,  
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 2  = Apabila dalam 10 lapang pandang di bagian sub epitel dijumpai 2                  

parasit, 

3 = Apabila dalam 10 lapang pandang di bagian sub epitel dijumpai 3     

parasit,  

4 = Apabila dalam 10 lapang pandang di bagian sub epitel dijumpai 4     

parasit, 

sementara B mewakili tingkat keparahan kerusakan villi sekum yang ditimbulkan 

oleh E. tenella yang dinyatakan dengan : 

      0  = Apabila tingkat keparahan akibat infeksi parasit pada villi 0 % pada 10 

lapang pandang ,  

      1  = Apabila tingkat keparahan akibat infeksi parasit pada villi <25% pada 10 

lapang pandang ,  

2  = Apabila tingkat keparahan akibat infeksi parasit pada villi 25-50% pada 

10 lapang pandang ,  

3  = Apabila tingkat keparahan akibat infeksi parasit pada villi 51-75% pada 

10 lapang pandang ,  

4  = Apabila tingkat keparahan akibat infeksi parasit pada villi >75% pada 10 

lapang pandang ,  

Penjumlahan skor pada penelitian ini pada poin A dilakukan modifikasi (Goodwin 

et al., 2012).  
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3.5.6 Uji Tantang 

 Uji tantang dilakukan setelah 2 minggu setelah infeksi pertama. Indikator 

untuk keberhasilan adanya protective immunity direpresentasikan melalui gejala 

klinis, produksi ookista serta gambaran histopatologi.  

3.6 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari tiga variabel, 

yaitu: 

Variabel bebas  : Dosis infeksi sporozoit E. tenella 2 x 104, 4 x 104, dan 8 x 

104. 

Variabel tergantung : Produksi ookista pada ayam yang diinokulasi dengan 

sporozoit, gambaran histopatologi, serta gejala klinis yang 

tampak pada ayam. 

Variabel kendali  : Jenis ayam broiler, ukuran ayam broiler, berat ayam broiler, 

kandang, air dan pakan. 

3.7 Analisis Data 

 Data yang akan diperoleh adalah gejala klinis, produksi ookista, serta 

skoring histopatologi. Data gejala klinis dianalisis secara deskriptif. Pada produksi 

ookista serta skoring histopatologi dianalisis menggunakan sidik ragam ANOVA 

(Analysis of Variant) dengan menggunakan analisis SPSS 18 for Windows. Apabila 

terdapat perbedaan pada masing-masing kelompok berbeda nyata, maka dilakukan 

uji lanjut dengan LSD (Least Significant Different). 
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3.8 Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolasi Ookista  

Ookista infektif 

Grinding ookista 

(glass beads + cairan empedu 

ayam) 

 

Sporozoit aktif 

40 ekor ayam umur 2 minggu 

Adaptasi selama 1 minggu 

Infeksi pada umur 3 minggu 

P0 

10 ekor 

perlakuan 

P1 

10 ekor 

2x104 sporozoit 

P2 

10 ekor 

4x104 sporozoit 

P3 

10 ekor 

8x104 sporozoit 

Pengamatan variabel 

4 dpi  

5 ayam masing-masing perlakuan 

dieutanasi untuk melihat 

histopatologi pada sekum 

5 ayam masing-masing 

perlakuan 

14 dpi 

Tantang ookista 1x104 

Analisis Data 
 Gejala klinis  

 Produksi ookista  

 Histopatologi 14 dpi 

 Gejala klinis  

 Produksi ookista  

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
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