
14

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2016 hingga September 2016 di

Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan laboratorium UPT. Laboratorium Kesehatan

Hewan, Malang.

3.2. Materi dan Alat

3.2.1. Materi Peneltian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari

peternak berupa hasil wawancara. Wawancara dilakukan menggunakan alat

kuisioner. Pertanyaan yang diajukan diantaranya meliputi : Jenis antelmintika

yang digunakan, waktu atau frekuensi penggunaan antelmintika, cara pemberian,

apakah telah memberikan antelmintika jenis yang sama dalam lebih atau sama

dengan 3 tahun, dasar pemberian obat, kesesuaian penggunaan obat dengan etiket

obat, alasan pemberian menggunakan obat dengan jenis yang sama secara terus

menerus. Selain data dari wawancara berupa kuisioner tersebut, data diperkuat

dengan data yang diambil berupa sampel berupa feses ayam petelur yang didapat

dari peternak ayam petelur yang rutin diberi antelmintika selama lebih atau sama

dengan 3 tahun berturut – turut dengan kapasitas lebih atau sama dengan 2000

ekor di Kabupaten Kediri dengan pengambilan sampel sekitar 20 persen hingga

30 persen dari populasi total. Sampel yang berupa feses ayam petelur tersebut

dianalisa di UPT. Laboratorium Kesehatan Hewan, Malang.

3.2.2. Alat dan Bahan

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner yang digunakan

saat survey di tempat tujuan.
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b. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa feses

ayam petelur, dan kuisioner sebagai bahan pembantu untuk pengolahan

data selanjutnya pada saat menunggu hasil laboratorium dari UPT.

Laboratorium Kesehatan Hewan, Malang.

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan

a. Prevalensi adalah persentase ayam petelur yang terserang parasit cacing

atau proporsi dari organisme-organisme dalam keseluruhan populsi yang

ditemukan terjadi pada ayam petelur dalam waktu tertentu dengan

mengabaikan kapan mereka terjangkit (Mulyana et al., 1990). Data yang

diperoleh akan dianalisis menggunakan rumus prevalensi (Murtidjo, 1994)

untuk memperoleh angka prevalensi cacing saluran cerna ayam petelur di

Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Rumus yang digunakan :

Prevalensi = jumlah sampel positif
jumlah sampel yang diperiksa

×100%

3.4. Metode Penelitian

3.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan survey dengan metode purposive sample, data

survey diambil dari wawancara menggunakan kuisioner yang dilakukan di

peternak ayam petelur di Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan purposive sample

yaitu melakukan pengamatan/penelitian sampel berupa feses ayam petelur dengan

ketentuan jumlah 20 persen hingga 30 persen dari populasi secara langsung ke

dalam rektum ayam petelur yang diindikasi terdapat telur cacing di laboratorium.
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3.4.2. Rencana Penelitian

1. Tahapan Persiapan

a. Melakukan survey tempat penelitian pada beberapa peternakan ayam

petelur di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

b. Mendata peternak yang memiliki populasi ternak ayam petelur lebih atau

sama dengan 2000 ekor dan rutin di beri antelmintika selama lebih atau

sama dengan 3 tahun.

c. Penyusunan proposal penelitian dan penyusunan kuisioner.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Pengambilan sampel tinja pada ayam petelur di peternakan ayam petelur

di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

b. Melakukan wawancara kepada peternak secara langsung dan memberikan

kuisioner untuk diisi oleh peternak.

c. Memeriksa sampel tinja secara kualitatif di UPT. Laboratorium Kesehatan

Hewan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan metode

pengapungan, metode sedimentasi (pengendapan) dan perhitungan telur

metode Whitlock Counting Chamber.

3. Tahap Pengolahan Data

Hasil dari kualitatif yang diperoleh dari penelitian ini akan dideskripsikan dan

dianalisi secara deskriptif sederhana dengan menghitung derajat prevalensi pada

ternak yang ditemukan melalui pemeriksaa secara mikroskopik. Pemeriksaan

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Pemeriksaan kualitatif dengan menggunakan dua metode yaitu flotasi dan

sedimentasi. Metode flotasi dengan menggunakan larutan garam jenuh. Sampel
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feses ayam petelur ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam tabung,

kemudian tabung tersebut diisi 5 ml larutan garam jenuh, dihomogenkan dan diisi

kembali dengan larutan garam jenuh hingga cembung, didiamkan selama 45

menit. Selanjutnya pada mulut tabung ditutup dengan kaca penutup diangkat lalu

diletakkan di atas objek gelas dan diamati dibawah mikroskop (Emiru et al., 2013

: dalam Siti Nur H, 2014) yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan telur

menggunakan metode Egg Countung Chamber.

3.4.3. Pengambilan Sampel Feses

Pengambilan feses ayam petelur dalam penelitian ini diambil langsung dari

rektum ayam petelur (ekspolarasi rectal). Adapun langkah-langkah pengambilan

feses melalui rektum ternak sebagai berikut : 1) Menyiapkan alat dan bahan yang

akan digunakan berupa plastik, dan formalin 10%, kertas label dan box

penyimpanan, 2) Mengambil feses ayam petelur langsung dari rektum secara

perlahan dengan menggunakan jari kelingking, pengambilan dilakukan secara

acak dan dengan menggunakan plastik, 3) Memberikan formalin 10% sebanyak ±

15 ml ke dalam plastik yang berisi sampel feses. Pemberian formalin dilakukan

dengan segera, 4) Memberi tanda dengan menggunakan kertas label pada sampel

yang telah diambil, (Nama Pemilik ternak, Alamat peternak, dan tanggal

pengambilan sampel), 5) Melakukan pemeriksaan secara mikroskopis di UPT.

Laboratorium Kesehatan Hewan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
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3.4.4. Pemeriksaan Sampel Feses

3.4.4.1. Uji Apung

Metode apung merupakan metode yang paling cepat untuk mengetahui ada

tidaknya telur didalam feses. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil bagian

supernatan (cairan paling atas). Hasil negatif pada pemeriksaan dengan cara ini

tidak berarti ternak bebas infeksi cacing, oleh karena itu, sebaiknya dilanjutkan

dengan metode yang lain. Namun jika hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang

positif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ternak terinfeksi cacing (Zalizar,

2009)

Langkah kerja pemeriksaan telur cacing pada feses ayam petelur dengan

menggunakan metode apung yaitu : 1) Menimbang sampel sebanyak 3gram (3

ml), kemudian memasukkan feses tersebut ke dalam pengukur feses, 2)

Memasukkan air ke dalam syringe ukuran 10 ml sampai  menunjukkan skala 7 ml,

lalu masukkan feses sampai skala mencapai 10 ml, 3) Mengukur larutan garam

jenuh sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas ukur, 4) Mencampur larutan

garam jenuh dengan feses yang telah diukur dan mengaduk feses dengan mortar-

martir, 5) Menuangkan feses ke dalam gelas dan mendiamkan selama 5 menit

(biarkan sampai jernih), 6) Mengambil bagian supernatan dengan pipet tetes,

kemudian memasukkan ke dalam alat hitung Egg Counting Chamber, 7)

Mengamati telur dengan menggunakan mikroskop perbesaran lensa objektif 10x.
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3.4.4.2. Uji Sedimentasi

Pengujian telur cacing dengan cara metode uji sedimentasi bertujuan untuk

mengamati telur cacing yang mengendap di bagian bawah feses yang diberi

aquades maupun formalin. Formalin yang diberikan bertujuan untuk

mengawetkan telur cacingagar telur cacing tidak berkembang menjadi larva

(Soulsby, 1982)

Pengujian dilakukan dengan mengambil feses sebanyak 3 gram yang

ditambah dengan aquades 50 ml. Feses tersebut dihancurkan dengan

menggunakan mortar-martir, kemudian feses disaring menggunakan saringa 200

ml. Bagian supernatan dimasukkan kedalam gelas kerucut dan ditambah dengan

aquades secukupnya. Setelah itu, feses didiamkan selama 5 menit dan membuang

bagian supernatan hingga menyisakan endapan sekitar 10 ml. Filtrat ditambah

dengan aquades secukupnya, kemudian mendiamkan filtrat selama 5 menit dan

membuang bagian supernatannya (mengulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali).

Metilen biru ditambahkan ke dalam sisa endapan dan memasukkan filtrate ke

dalam alat hitung Egg Counting Chamber. Telur cacing Ascaridia sp dan Heteraki

sp. akan berwarna kuning emas, sedangkan telur cacing Raillietina sp. akan

berwarna kebiruan (Pramudita dkk, 2014).

3.4.4.3. Metode Egg Counting Chamber Telur Cacing

Cara yang paling lama untuk menghitung telur ialah metode kamar hitung

Chamber yang diperkenalkan Gordon dan Whitlock (1999) : dalam Skripsi Siti

Nur H, 2014. Kamar hitung yang digunakan yaitu Whitlock Counting Chamber

(Elisabeth Murdoch College, 2006 : dalam Skripsi Hasanah, 2014). Cara

menghitung telur dengan menghitung jumlah telur yang ditemukan dari uji apung
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dan uji sedimentasi, kemudian jumlah telur yang ditemukan akan di kalikan 10

(UPT. Laboratorium Kesehatan ternak, 2010: dalam Skripsi Hasanah, 2014).

Perhitungan telur tiap Gram Tinja (TTGT) dengan kamar hitung Egg Counting

Chamber dapat dirumuskan sebagai berikut :

Derajat infeksi merupakan tinggi rendahnya jumlah telur di dalam saluran

cerna ayam petelur. Derajat infeksi telur cacing diperoleh dari perhitungan metode

Egg Counting Chamber.

Telur Tiap Gram tinja (TTGT) = Jumlah Telu tiap kamar X 10
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3.5. Denah Percobaan

Konsep penelitian ini dapat di gambarkan melalui diagram alir berikut :

Pengumpulan Feses

Feses

Ayam
petelur dari
peternak A

Feses

Ayam
petelur dari
peternak B

Feses

Ayam
petelur dari
peternak C

Feses

Ayam petelur
dari peternak

D...dst

Pemeriksaan Sampel

Metode Flotasi Metode Sedimentasi

Hasil Pemeriksaan

Positif Negatif

Identifikasi Telur Cacing

Analisis Data

Cestoda

Nematoda

Trematoda

Gambar 1. Diagram Alir Konsep Penelitian
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3.6. Metode Analisis Data

Data hasil dari penelitian ini diolah secara deskriptif atau dengan identifikasi

telur cacing dan tabulasi data yang menggunakan tabel dalam bentuk kuantitatif.

Penentuan prevalensi dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan feses dengan

dari kedua metode kemudian dipresentasekan dengan menggunakan rumus.

Analisis data dilakukan secara statistik sederhana-deskriptif yaitu dengan

pendekatan rata-rata dari hasil identifikasi telur, prevalensi cacing pada ayam

petelur dengan menggunakan perhitungan Egg Counting Chamber. Telur cacing

yang ditemukan  akan dibandingkan dengan morfologi telur cacing studi kasus

sebelumnya.

3.7. Jadwal

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan, pada bulan Mei 2016 –

Juni 2016, adapun jadwal yang akan dilakukan sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan
Mei 2016 Juni 2016

Minggu ke - Minggu ke -

I II III IV I II III IV

Persiapan dan survey lokasi

Pelaksanaan Penelitian

Pengumpulan data

Analasis dan Pengolahan Data




