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PENGARUH FURAZOLlOON TERHADAP PRODUKSI DAN SPORULASI 

SERTA INFEKTIFITAS OOKISTA EIMERIA TENELLA 


PADA AYAH PEDAGING 


Sri Endah Ekandari 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian furazolidon terhadap kemampuan produksi, sporu
lasi dan infektifitas ookista Eimeria tenella pada ayam 
pedaging. 

Penelitian terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap I 
untuk mengetahui produksi dan daya sporulasi ookista, 
sedangkan tahap I I untuk mengetahui daya infektifi tas 
ookista berasal dari tahap I. Masing-masing tahap digu
nakan 40 ekor ayam pedaging jenis Indian River beMalUr 28 
hari. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Ran
cangan Acak Lengkap yang terdiri dari empat perlakuan 
dan 10 ulangan. Masing-masing ayam pada tahap I diinfek
si 10.000 ookista E. tenella secara peroral pada BaRt 
ayam berumur 28 hari dan hari kedua pasca infeksi dibe
rikan furazolidon melalui pakan selama tiga hari bertu
rut-turut. Perlakuan A (tanpa pemberian ) , B (0.5 g/ kg 
pakan), C (1 g/ kg pakan) dan D (1,5 g/ kg pakan). Hari 
ketujuh pasca infeksi ookista diambil dari 1B1 oekum, 
disporulasi, kemudian dihitung jumlah ookista dan persen
tase ookista yang bersporulasi. Tahap II me~an 
kelanjutan tahap L Masing-masing ayam diinfekai 10.000 
ookista asal perlakuan A untuk A~. perlakuan B untuk 
B' , perlakuan C untuk C~ dan perlakuan D untuk D'. 
Tujuh hari pasca infeksi diukur pertambahan berat badan 
dan nilai perlukaan Bekum. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian 
furazolidon dosis 1.5 g/ kg pakan dapat menurunkan pro
duksi dan daya sporulasi ookista secara nyata (p < 0,05), 
sedangkan pemberian furazolidon dosis 0,5 g/ kg pakan dan 
1 g/ kg pakan tidak berpengaruh nyata (p > 0,05) terha
dap penurunan produksi dan sporulasi ookista. Selanjut
nya hasil analisis statistik terhadap daya infektifitas 
ookista melalui pengukuran pertambahan berat bad.. dan 
nilai perlukaan sekum tidak menunjukkan perbeda8l'l yang 
bermakna, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian fura
zolidon dosis 0,5 g/ kg pakan, 1 g/ kg pakaa dan 
1.5 g/ kg tidak dapat menurunkan daya infektifitas ookis
ta E. tenella secara nyata (p > 0,05). 
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