
PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS VAKSIN AI (Avian
Influenza) PADA PUYUH (Coturnix coturnix Japonica) TERHADAP

TITER ANTIBODI AI DAN JUMLAH SEL DARAH PUTIH

(Skripsi)

Oleh

YAN KURNIAWAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019



ABSTRACT

The Effect Of Various AI (Avian Influenza) Vaccine Doses In Quails
(Coturnix-coturnix Japonica) To AI Antibody Titer and White Blood Cells

By

Yan Kurniawan

The aim of the research was to determined the effect of AI (Avian Influenza)
vaccine doses on antibody titer and white blood cells also to determined the best
vaccine doses for antibody titer and white blood cells in quail. Implemented in
May 2018 in Tanjung Karang Pusat District, Bandar Lampung City, with the
amount of quail used 75 birds.  Blood samples examination checked with
Hemagglutination Inhibition Test and Leukocyte Count at Lampung Veterinary
Laboratory.  The research used methode of Completely Randomized Design
consisting of 5 treatments (P1= The doses of AI vaccine was 0.10 ml, P2= The
doses of AI vaccine was 0.15 ml, P3= The doses of AI vaccine was 0.20 ml, P4=
The doses of AI vaccine was 0.25 ml, P5= The doses of AI vaccine was 0.30 ml)
with repeat 3 times.  The results showed that the AI vaccine doses level in quail
was not significantly affected (P>0.05) against antibody titer and white blood cells
in quail with each value antibody titer (P1= 2,00; P2= 5,33; P3= 6,67; P4= 4,67
and P5= 2,67) and white blood cells (P1= 51,07; P2= 47,60; P3= 45,40; P4= 49,38
and P5= 50,67)x103sel/mm3.

Keyword : Avian Influenza, Vaccine, Quails, Antibody titer, White blood cells



ABSTRAK

Pengaruh Pemberian Berbagai Dosis Vaksin AI (Avian Influenza) pada Puyuh
(Coturnix coturnix Japonica) Terhadap Titer Antobodi AI dan Jumlah Sel

Darah Putih

Oleh

Yan Kurniawan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dosis vaksin AI
(Avian Influenza) terhadap titer antibodi dan jumlah sel darah putih juga untuk
menentukan dosis vaksin terbaik untuk titer antibodi dan jumlah sel darah putih
pada puyuh. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Mei 2018 di Kecamatan
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dengan jumlah burung puyuh yang
digunakan adalah 75 ekor.  Pemeriksaan sampel darah diperiksa dengan metode
Hemagglutination Inhibition Test dan Leukocyte Count di Laboratorium Balai
Veteriner Lampung.  Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak
Lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan (P1 = Dosis vaksin AI 0,10 ml, P2 = Dosis
vaksin AI 0,15 ml, P3 = Dosis vaksin AI 0,20 ml, P4 = Dosis vaksin AI adalah
0,25 ml, P5 = Dosis vaksin AI adalah 0,30 ml) dengan pengulangan 3 kali. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat dosis vaksin AI pada burung puyuh tidak
berpengaruh signifikan (P> 0,05) terhadap titer antibodi dan jumlah sel darah
putih pada puyuh dengan masing-masing nilai titer antibodi (P1 = 2,00; P2 = 5,33;
P3 = 6 , 67; P4 = 4,67 dan P5 = 2,67) dan sel darah putih (P1 = 51,07; P2 = 47,60;
P3 = 45,40; P4 = 49,38 dan P5 = 50,67)x103sel/mm3.

Keyword: Avian Influenza, Vaksin, Puyuh, Titer Antibodi, Jumlah sel darah putih
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun menyebabkan

kebutuhan protein hewani pun terus meningkat.  Produk-produk unggas

berpengaruh besar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat

Indonesia.  Salah satu ternak unggas sebagai alternatif peningkatan penyediaan

protein hewani bagi masyarakat Indonesia adalah puyuh.

Potensi pasar ternak puyuh terus berkembang pesat seiring dengan kebutuhan

telur dan daging unggas tersebut.  Namun perkembangan ternak puyuh di

Indonesia masih belum bisa berjalan secara mulus karena terdapat beberapa

permasalahan yang menghambat produktivitas puyuh, salah satunya adalah

mewabahnya virus Avian Influenza (AI).

Virus AI menyebabkan penyakit flu burung yang menyerang sistem pernafasan

unggas, hewan lainnya, serta manusia.  Investigasi yang telah dilakukan melalui

kajian seroepidemiologi bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu hotspot atau

titik rawan untuk penyebaran virus AI. Berdasarkan surveilans investigasi yang

dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar

kasus kematian unggas disebabkan infeksi virus Highly Pathogenic Avian

Influenza (HPAI) (Anonimous, 2016).
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Mewabahnya virus AI pada unggas khususnya puyuh menyebabkan kerugian

ekonomi bagi peternak puyuh serta keresahan masyarakat terhadap ancaman

tertularnya virus AI. Untuk menghindari kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

morbiditas dan mortalitas puyuh karena infeksi virus AI adalah dengan melakukan

program vaksinasi yang tepat.

Vaksinasi yaitu tindakan memasukkan antigen berupa agen penyakit yang telah

dilemahkan ke dalam tubuh sehat dengan dosis yang terukur untuk menstimulasi

pembentukan titer antibodi yang protektif. Dosis vaksin yang diberikan sangat

memengaruhi terhadap antibodi yang dihasilkan, apabila pemberian dosis vaksin

terlalu rendah akan mengakibatkan titer antibodi yang terbentuk tidak protektif.

Pemberian dosis vaksin terlalu tinggi akan menyebabkan reaksi post vaksinasi

yang berlebih, bahkan bisa menurunkan nafsu makan, menghambat pertumbuhan,

dan meningkatkan mortalitas (Anonimous, 2008).

Selain program vaksinasi perlu juga melakukan monitoring status kesehatan

puyuh yang dipelihara. Monitoring status kesehatan puyuh dapat dilakukan

dengan pemantauan titer antibodi dan jumlah sel darah putih setelah vaksinasi.

Terbentuknya titer antibodi setelah vaksinasi akan mengakibatkan perubahan

terhadap komponen darah, terutama yang berkaitan dengan sel darah putih sebagai

cikal bakal terbentuknya antibodi. Roitt (2011) menyatakan bahwa vaksinasi

mengakibatkan peningkatan terhadap kadar protein darah, laju endap darah, dan

jumlah sel darah putih. Sementara itu, Allan et al., (1978) menyatakan bahwa

jumlah sel darah putih dan kadar protein dalam darah akan kembali normal pada

tiga sampai lima minggu setelah vaksinasi.
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Sampai saat ini masih belum terdapat data hasil penelitian tentang dosis vaksin

yang optimal pada puyuh dalam pembentukan titer antibodi yang protektif

terhadap virus AI serta jumlah sel darah putih yang dihasilkan akibat terbentuknya

titer antibodi.  Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan penelitian ini.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis vaksin AI pada puyuh yang

terbaik terhadap titer antibodi dan jumlah sel darah putih yang dihasilkan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai bahan informasi bagi peternak puyuh

dalam pemberian dosis vaksin AI pada puyuh yang terbaik terhadap titer antibodi

dan jumlah sel darah putih yang dihasilkan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ternak puyuh di Indonesia masih memiliki beberapa persoalan

yang memberikan pengaruh negatif terhadap produktivitas puyuh. Salah satunya

adalah penyakit yang disebabkan oleh virus AI. Avian Influenza adalah virus

yang menyebabkan penyakit flu burung pada puyuh. Virus AI dapat menyebar

melalui sekresi hidung dan feses dari unggas yang terinfeksi. Virus ini dapat

bertahan lama dalam kondisi lingkungan yang lembab dan dingin (Ranto dan

Sitanggung, 2005).
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Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan antigen berupa virus atau agen

penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehat dengan dosis yang terukur

untuk menstimulasi pembentukan titer antibodi yang protektif. Pemberian vaksin

pada puyuh harus sesuai dengan kebutuhan puyuh, vaksinasi virus AI pada puyuh

dilakukan saat puyuh umur dua minggu dengan cara menyuntikan di daerah

bawah kulit (subkutan) yaitu pada leher bagian belakang sebelah bawah atau pada

otot (intramuscular) yaitu pada otot dada atau paha (Malole, 1988).

Dosis vaksin yang diberikan sangat memengaruhi terhadap zat kebal yang

dihasilkan.  Pemberian dosis vaksin harus seragam, apabila pemberian dosis

vaksin tidak seragam maka akan memicu munculnya kasus rolling reaction, yaitu

reaksi post vaksinasi berulang dan berlangsung lebih lama.  Apabila pemberian

dosis vaksin terlalu rendah akan mengakibatkan titer antibodi yang terbentuk tidak

protektif.  Pemberian dosis vaksin terlalu tinggi akan menyebabkan reaksi post

vaksinasi yang berlebih, bahkan bisa menurunkan nafsu makan, menghambat

pertumbuhan, dan meningkatkan mortalitas (Anonimous, 2008). Berdasarkan

info medion, pemberian dosis vaksin AI pada puyuh yaitu 0,2 ml/ekor, namun

sampai saat ini masih belum terdapat data hasil penelitian tentang dosis vaksin

yang optimal pada puyuh dalam pembentukan titer antibodi yang protektif

terhadap virus AI serta jumlah sel darah putih yang dihasilkan. Oleh karena itu,

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai dosis vaksin AI

yang berkisar antara 0,10—0,30 ml/ekor.

Keberhasilan vaksinasi dapat diindikasikan dengan dua hal yaitu tidak adanya

outbreak penyakit dan gambaran titer antibodi yang terbentuk. Titer antibodi
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merupakan ukuran kekebalan tubuh pada ternak.  Titer antibodi yang protektif

terhadap penyakit AI bernilai ≥ 24 (≥16), yaitu tingkat titer antibodi yang

menunjukkan kekebalan hewan terhadap infeksi, sebagaimana direkomendasikan

oleh organisasi kesehatan hewan dunia (OIE, 2000). Untuk melihat gambaran

titer antibodi, pengambilan sampel darah dapat dilakukan pada 2—3 minggu post

vaksinasi apabila menggunakan vaksin aktif dan 3—4 minggu post vaksinasi

apabila menggunakan vaksin inaktif (Hartono, 2017).

Terbentuknya titer antibodi dapat mengakibatkan perubahan terhadap komponen

darah, terutama yang berkaitan dengan sel darah putih. Sel darah putih terdiri atas

limfosit, monosit, basofil, netrofil, dan eosinofil yang merupakan komponen darah

berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh dari benda asing seperti virus maupun

bakteri. Peningkatan atau penurunan jumlah sel darah putih dalam sirkulasi darah

dapat diartikan sebagai hadirnya agen penyakit, peradangan, penyakit autoimun

atau reaksi alergi (Nordenson, 2002). Standar normal jumlah sel darah putih pada

puyuh adalah 20—40 x 103sel/mm3 (Schalm, 2010).

Oleh karena itu, peneilitian ini dilakukan untuk mengetahui dosis vaksin AI yang

terbaik dalam menghasikan titer antibodi yang protektif dan jumlah sel darah

putih yang optimal pada puyuh, sehingga program pencegahan penyakit AI dapat

berjalan lebih baik.
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1.5. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. terdapat pengaruh dosis vaksin AI terhadap titer antibodi dan jumlah sel darah

putih pada puyuh;

2. terdapat dosis vaksin AI terbaik terhadap titer antibodi dan jumlah sel darah

putih pada puyuh.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Puyuh

Puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang, ukuran tubuh relatif

kecil, dan berkaki pendek. Puyuh yang dipelihara di Indonesia umumnya adalah

spesies Coturnix-coturnix japonica yang memiliki panjang badan sekitar 19 cm,

berbadan bulat, berekor pendek, paruh pendek dan kuat, serta berjari kaki empat

dan berwarna kekuning-kuningan dangan susunan tiga jari menghadap ke depan

dan satu jari menghadap ke belakang (Nugroho dan Mayun, 1986). Gambar

puyuh (Coturnix-coturnix japonica) dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Puyuh (Coturnix coturnix japonica)
(Sumber : Shanaway, 1994)
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Shanaway (1994) menyatakan bahwa puyuh dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Aves

Ordo : Galliformes

Sub ordo : Galli

Famili : Phasianidae

Subfamili : Odontophorinae

Genus : Coturnix

Spesies : Coturnix coturnix japonica

Menurut Listiyowati dan Roospitasari (2009), berbagai macam jenis puyuh

tersebar di seluruh dunia, namun tidak semua puyuh tersebut dapat dimanfaatkan

sebagai penghasil pangan.  Indonesia memiliki beberapa jenis puyuh yang dikenal

serta dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya.  Bagi peternak yang

menghendaki produksi telur atau pedaging, akan memilih puyuh yang lazim untuk

diternakkan seperti spesies Coturnix-coturnix japonica.

Menurut Suripta dan Astuti (2007), spesies ini merupakan salah satu produsen

protein hewani yang sangat potensial. Ranto dan Sitanggang (2005) menyatakan

bahwa kandungan protein dan lemak pada telur puyuh cukup baik jika

dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Kandungan protein yang tinggi serta

kadar lemak yang rendah pada telur puyuh sangat baik untuk kesehatan manusia.

Ciri-ciri puyuh jantan dewasa terlihat dari bulu bagian leher dan dadanya yang

berwarna cokelat muda. Puyuh jantan mulai berkicau pada umur 5—6 minggu.
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Selama musim kawin normal, puyuh jantan akan berkicau setiap malam. Puyuh

betina memiliki warna tubuh mirip puyuh jantan, kecuali bulu pada leher dan dada

bagian atas yang berwarna cokelat terang serta terdapat totol-totol cokelat tua.

Bentuk badannya kebanyakan lebih besar daripada puyuh jantan. Telur puyuh

umumnya berwarna cokelat tua, biru, putih dengan bintik-bintik hitam, cokelat,

dan biru (Listiyowati dan Roospitasari, 2009).

Puyuh merupakan ternak berdarah panas. Woodard et al. (1973) menyatakan

bahwa rataan suhu tubuh puyuh betina dewasa adalah antara 41,8—42,4°C. Suhu

lingkungan yang optimal untuk puyuh fully feathered adalah 24°C dan untuk anak

puyuh (day old quail) adalah 35°C. Kelembaban lingkungan yang optimal untuk

puyuh adalah antara 30—80%.

Puyuh merupakan ternak yang potensial sebagai penghasil telur. Keunggulan

puyuh dari ternak unggas yang lain adalah laju produksi telur yang cepat dan

tinggi. Puyuh berpotensi meningkatkan pendapatan peternak karena biaya

pemeliharaan yang ekonomis salah satunya disebabkan oleh ukuran kandang serta

bobot badan yang kecil sehingga tidak memerlukan area yang luas untuk satu ekor

per satuan luasnya. Puyuh sudah mulai berproduksi pada umur 41 hari dengan

produksi telur rata-rata 200—300 butir/tahun dengan bobot rata-rata 10 g/butir

(Harjanto, 2009). Bobot rata-rata seekor puyuh betina sekitar 150 g dan mencapai

puncak produksi lebih dari 80% pada minggu ke-13. Produktivitasnya akan

menurun dengan persentase bertelur kurang dari 50% di atas 14 bulan, kemudian

berhenti bertelur saat berumur 30 bulan. Puyuh jantan dewasa memiliki bobot

badan sekitar 100—140 g (Anggorodi, 1995).
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2.2. Avian Influenza (AI)

Flu burung (Avian Influenza) merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh

virus dan bersifat zoonosis (Dharmayanti et al., 2005). AI disebabkan oleh virus

RNA, yaitu Orthomyxovirus tipe A dari famili Orthomyxoviridae. Virus influenza

ini memiliki tiga genera yaitu influenza tipe A, B, C. Terdapat perbedaan dari

ketiga virus tersebut yang didasarkan pada karakter protein M dari amplop virus

dan nukleoprotein virus. Virus tipe A menyerang unggas dengan menginfeksi

saluran pencernanaan selain menginfeksi pada saluran pernafasan (Murphy et al.,

2006).

Gambar 2. Anatomi virus H5N1
(Sumber : Fenner, 1995)

Virus ini memiliki dua antigen permukaan yang disebut haemaglutinin (HA) dan

neuraminidase (NA). Kedua antigen permukaan ini merupakan molekul

glikoprotein. Molekul HA merupakan trimer bentuk batang, sedangkan molekul

NA merupakan tetramer bentuk jamur. Kedua antigen tersebut digunakan sebagai

penanda dalam identifikasi subtipe virus (Fenner et al., 1995).
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Virus tipe A memiliki 16 antigen H (hemaglutinin; HA) yaitu H1-H16 dan 9

antigen NA (neuraminidase) yaitu N1-N9. Kombinasi antigen HA dan NA

menghasilkan lebih dari 144 kombinasi subtipe virus AI, seperti H5N1, H5N2,

H7N1, dan kombinasi lainnya. Diantara 15 subtipe virus AI hanya H5 dan H7

yang bersifat ganas (virulen) pada unggas. Berdasarkan tingkat keganasannya

digolongkan menjadi dua, yaitu Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dan

Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) (Akoso, 2006).

Selain terdiri dari beberapa subtipe, virus AI juga terdiri dari beberapa clade.

Clade merupakan istilah standar World Health Organization (WHO) untuk

mendeskripsikan keturunan, genetik, galur, atau kelompok virus influenza.

Banyaknya clade virus AI di dunia termasuk yang bersirkulasi di Indonesia, ada 9

macam dan beberapa clade dipecah lagi menjadi beberapa sub clade dan sub sub

clade (Hartono, 2016).

Salah satu sifat virus AI adalah dapat mengaglutinasi sel darah merah unggas dan

ditemukan pada dinding pembuluh darah inang. Virus juga peka terhadap

lingkungan panas (56oC, 30 menit), pH yang ekstrim (asam, pH=3), kondisi non

isotonik, udara kering, relatif tidak tahan terhadap inaktivasi pelarut lemak seperti

detergen (Soejoedono dan Handharyani 2005).

Senyawa ammonium 25%, lisol 1—2%, kresol 0,1% dan formalin 20% dapat

menginaktifkan virus. Pada lingkungan luar virus dapat bertahan pada suhu 20oC

selama tujuh hari dan di dalam feses pada suhu 4oC selama 30—35 hari. Virus AI

sangat unik karena memiliki kemampuan mengubah diri (bermutasi) dengan dua
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cara yaitu antigenic drift dan antigenic shift sehingga sulit dikenali oleh sistem

pertahanan inang (Fenner et al., 1995).

Gejala klinis AI yang teramati pada unggas adalah anoreksia, emasiasi, depresi,

pruduksi telur menurun, gejala sesak nafas disertai eksudat keluar dari hidung,

edema daerah wajah, konjunktivitis, jengger dan pial berwarna kebiruan, serta

beberapa daerah di bawah kulit termasuk tungkai mengalami perdarahan .

Apabila dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka akan terlihat adanya peradangan

pada langit-langit mulut, trakea, dan laring.  Pada pemeriksaan histopatologi

terlihat adanya akumulasi sel-sel radang (limfosit) pada jengger ayam yang

terinfeksi. (Soejoedono dan Handharyani 2005).

Virus Avian Influenza menyebabkan penyakit flu burung menyerang sistem

pernafasan unggas, hewan lainnya, serta manusia.  Investigasi yang telah

dilakukan melalui kajian seroepidemiologi bahwa Indonesia tercatat sebagai salah

satu hotspot atau titik rawan untuk penyebaran virus Avian Influenza. Menurut

data World Health Organization (WHO) sampai dengan tahun 2015 lalu tercatat

sudah 199 kasus dengan 167 kematian, menjadikan Indonesia sebagai negara

dengan jumlah kasus H5N1 tertinggi.  Hasil pemeriksaan di Balai Besar Veteriner

Yogyakarta, menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kematian unggas sejak

akhir 2015 disebabkan infeksi virus Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)

(Anonimous, 2016).

Berdasarkan surveilans investigasi yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner di

beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah unggas mati akibat

virus AI hanya dalam kurun waktu empat bulan saja yaitu pada periode Januari
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hingga April 2016 sebanyak 77.211 ekor.  Jumlah puyuh mati akibat AI pada

periode yang sama sebanyak 15.916 ekor (Dirjen PKH, 2017). Tingginya angka

kematian puyuh akibat virus AI ini dikarenakan rendahnya daya tahan unggas

yang disebabkan antara lain oleh perubahan cuaca yang sangat ekstrem dari suhu

yang panas lalu berganti hujan lebat. Sementara itu, pada peternakan komersial,

penerapan biosekuriti dan vaksinasi yang efektif masih terhitung lemah

(Anonimous, 2016).

2.3.  Vaksinasi

Vaksinasi adalah tindakan memasukkan antigen berupa virus atau agen penyakit

yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehat dengan maksud untuk merangsang

pembentukan kekebalan. Kekebalan tersebut diharapkan dapat melindungi

individu yang bersangkutan terhadap infeksi penyakit di alam (Tizard, 1987).

Vaksin secara umum adalah mikroorganisme atau parasit baik hidup maupun yang

telah dimatikan. Mikroorganisme tersebut dapat merangsang pembentukan

kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu (Malole, 1988). Ada beberapa jenis

vaksin yaitu vaksin aktif, inaktif, rekombinan subunit, dan DNA. Vaksin inaktif

berisi antigen mati, sedangkan yang aktif berisi antigen hidup (Syamsi, 2003).

Vaksin inaktif biasanya dibuat dari virus virulen yang kemudian diinaktifkan

secara fisik maupun dengan menggunakan bahan-bahan kimia, tanpa merusak

imunogenitas virus tersebut. Untuk meningkatkan imunogenitas vaksin inaktif

biasanya ditambah dengan adjuvan.
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Adjuvan merupakan bahan kimia yang memperlambat proses penghancuran

antigen dalam tubuh serta merangsang pembentukan kekebalan. Adjuvan yang

sering dicampurkan ke dalam vaksin antara lain lemak nabati, minyak mineral dan

Al (OH)3 (Malole, 1988).

Vaksin inaktif yang baik harus memberikan proteksi terhadap lebih dari 95%

hewan dalam suatu percobaan atau tidak lebih dari 5% hewan yang terinfeksi atau

sakit (Malole, 1988). Salah satu proses inaktifasi virus dengan menggunakan

bahan-bahan penginaktif seperti formalin, beta propiolakton, asetilkimin (AEI),

dan etilenimin (EEI) (Syamsi, 2003).

Teknik vaksin yang kurang tepat, misalnya dosis vaksin yang tidak seragam akan

memicu munculnya kasus rooling reaction. Unggas akan mengalami reaksi post

vaksinasi yang berulang dan titer antibodi yang terbentuk juga tidak seragam

(Anonimous, 2008).

Keberhasilan vaksinasi dapat diindikasikan dengan 2 hal yaitu tidak adanya

outbreak penyakit dan gambaran titer antibodi yang terbentuk.  Untuk melihat

gambaran titer, pengambilan sampel darah dapat dilakukan pada 2—3 minggu

post vaksinasi apabila menggunakan vaksin aktif dan 3—4 minggu post vaksinasi

apabila menggunakan vaksin inaktif (Hartono, 2017).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam vaksinasi puyuh adalah program

vaksinasi disesuaikan dengan kondisi setempat, teknik pemberian vaksin tepat,

dosis vaksin seragam, dan diberikan pada puyuh sehat. Pemberian vaksin pada

puyuh juga harus sesuai dengan kebutuhan puyuh, dari jenis dan dosis vaksin,
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serta waktu dan cara pemberian vaksin. Gunakan air berkualitas baik jika

vaksinasi diberikan melalui air minum. Pastikan alat suntik steril dan jarum tajam

jika aplikasi vaksin melalui injeksi (suntikan). Vaksinasi virus AI dilakukan pada

saat puyuh umur dua minggu dengan cara menyuntikan vaksin di daerah bawah

kulit (subkutan) yaitu pada leher bagian belakang sebelah bawah dan pada otot

(intramuscular) yaitu pada otot dada atau paha (Malole, 1988).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam vaksinasi puyuh adalah program

vaksinasi disesuaikan dengan kondisi setempat, teknik pemberian vaksin tepat,

dosis vaksin seragam, dan diberikan pada puyuh sehat.  Pemberian vaksin pada

puyuh juga harus sesuai dengan kebutuhan puyuh, dari jenis dan dosis vaksin,

serta waktu dan cara pemberian vaksin.  Gunakan air berkualitas baik jika

vaksinasi diberikan melalui air minum.  Pastikan alat suntik steril dan jarum tajam

jika aplikasi vaksin melalui injeksi (suntikan).  Berdasarkan panduan dari info

medion, bahwasanya vaksinasi AI pada puyuh dilakukan pada saat puyuh umur 14

hari dengan dosis vaksin 0,2 ml/ekor disuntikkan pada bagian intramuskuler.

Vaksin AI dapat dilakukan vaksinasi ulangan yaitu pada saat puyuh umur 38 hari

dengan dosis vaksin dan cara pemberian yang sama dengan vaksinasi pertama

(Hartono, 2017).

Menurut Rahardjo (2004) sebelum pelaksanaan vaksinasi, perlu diperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program vaksinasi antara lain.

1. ternak yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat dan tidak dalam

kondisi stress,

2. keadaan nutrisi ternak cukup baik,
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3. keadaan sanitasi kandang dan lingkungan baik,

4. pelaksanaan vaksinasi dalam waktu dan umur yang tepat,

5. peralatan untuk vaksinasi dalam keadaan baik dan steril.

Lebih lanjut Rahardjo (2004) menyatakan bahwa vaksinasi merupakan cara

pencegahan penyakit dengan biaya yang tidak murah, maka perlu diperhatikan

supaya tidak terjadi kegagalan.  Cara mencegah kegagalan vaksinasi antara lain.

1. vaksin aktif harus disimpan dalam suhu 2—8°C,

2. jaga kebekuannya (dalam kondisi beku kering),

3. jangan membuka vial vaksin apabila belum siap benar akan digunakan,

4. campurkan vaksin sesegera mungkin bila akan digunakan,

5. lakukan vaksinasi dengan dosis yang tepat,

6. ikuti petunjuk dan prosedur dari pabrik asal pembuat vaksin,

7. vaksin harus tercampur secara merata (homogen),

8. air yang digunakan untuk melarutkan vaksin harus bebas dari desinfektan

Apabila terjadi kegagalan vaksinasi yang tercermin dari gambaran titer yang

kurang bagus, disebabkan karena kondisi ternak saat divaksin, keseragaman dosis

vaksin yang diterima oleh ternak, teknik pemberian vaksin, kualitas vaksin yang

digunakan, dan ketepatan penanganan sampel serum (Hartono, 2017).

2.4.  Sistem Kekebalan pada Unggas

Antigen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan dijerat sehingga dapat

diketahui sebagai bahan asing.  Bila sudah dikenali sebagai bahan asing,

kemudian informasi ini dikirimkan ke sistem pembentuk antibodi atau ke sistem
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kebal berperantara sel.  Sistem ini harus segera menanggapi dengan membentuk

antibodi khusus atau sel yang mampu menyingkirkan antigen.  Sistem kebal juga

harus menyimpan ingatan tentang kejadian ini sehingga pada paparan berikutnya

dengan antigen yang sama, tanggapannya akan jauh lebih efisien (Tizard, 1987).

Secara umum sistem kekebalan pada unggas tidak jauh berbeda dengan sistem

kekebalan manusia maupun mamalia lainnya.  Unggas mempunyai dua organ

limfoid primer yaitu Timus dan Bursa Fabricius. Bursa Fabricius adalah organ

limfoid primer yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan diferensiasi bagi

sel dari sistem pembentuk antibodi, sehingga sel ini disebut sel B.  Disamping itu,

bursa juga berfungsi sebagai organ limfoid sekunder (Tizard, 1987).

Limfosit merupakan unsur kunci sistem kekebalan tubuh.  Selama perkembangan

janin, prekursor limfosit berasal dari sumsum tulang.  Pada unggas, prekursor

yang menempati bursa Fabricius ditransformasi menjadi limfosit yang berperan

dalam kekebalan humoral (limfosit B).  Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma

dan sel B memori.  Sel T dibagi menjadi 4 yaitu : sel T pembantu, sel T supresor,

sel T sitotoksik (sel T efektor atau sel pembunuh), dan sel T memori (Ganong,

1998).  Sebelum terpapar dengan antigen yang spesifik, klon limfosit B tetap

dalam keadaan dormant di dalam jaringan limfoid.  Bila ada antigen yang masuk,

makrofag yang terdapat dalam jaringan limfoid akan memfagositosis antigen

tersebut dan akan membawanya ke limfosit B didekatnya.  Disamping itu antigen

tersebut juga dibawa ke sel T pembantu pada saat yang bersamaan (Guyton,

1995).  Limfosit B berproliferasi menghasilkan sel plasma dan sel B memori.
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Selanjutnya sel plasma akan menghasilkan antibodi sebagai sistem kekebalan

humoral (Wibawan et al., 2003).

Menurut Malole (1988), antibodi tidak dapat menembus sel, sehingga antibodi

hanya akan bekerja selama antigen berada di luar sel.  Antibodi bekerja melalui

dua cara yang berbeda untuk mempertahankan tubuh terhadap agen penyebab

penyakit yaitu : (1) dengan cara langsung menginaktivasi agen penyebab

penyakit, atau (2) dengan mengaktifkan sistem komplemen yang kemudian akan

menghancurkan agen penyakit tersebut.

Unggas yang baru menetas memiliki antibodi maternal yang diturunkan dari

induknya.  Antibodi maternal yang diperoleh secara pasif dapat menghambat

pembentukan imunoglobulin, sehingga mempengaruhi keberhasilan vaksinasi.

Penghambatan antibodi maternal berlangsung sampai antibodinya habis yaitu

sekitar 10—20 hari setelah menetas.  Namun setelah antibodi maternal habis akan

retan terhadap infeksi virus sehingga perlu dilakukan vaksinasi (Tizard 1987).

Pembentukan antibodi pada saat vaksinasi pertama tidak secepat vaksinasi

ulangan, saat vaksinasi pertama di dalam tubuh unggas masih belum terbentuk sel

memori, akibatnya respon pembentukan antibodi memerlukan waktu relatif lebih

lama dibandingkan dengan vaksinasi ulangan (Panji, 2014).

2.5. Uji Serologi

Uji serologis adalah pengujian yang menggunakan serum sebagai sampel.  Prinsip

utama uji serologis adalah mereaksikan antibodi dengan antigen yang sesuai.
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Antibodi adalah zat kekebalan yang dilepaskan oleh sel darah putih untuk

mengenali serta menetralisir antigen yang ada dalam tubuh. Uji serologi yang

sering digunakan HI Test (Haemagglutination Inhibition Test) (Hartono, 2016).

Prinsip uji HI adalah menghambat kemampuan hemaglutinasi virus. Uji ini

digunakan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan selama terjadi infeksi oleh

virus. Uji HI memiliki dua fungsi yaitu pertama sebagai sarana untuk

mengidentifikasi jenis antigen tertentu dengan mereaksikannya terhadap antibodi

homolog yang diketahui. Kedua untuk mengetahui jenis antibodi dan titernya,

dengan cara mereaksikan serum yang ingin diketahui jenis antibodinya dengan

antigen standar yang telah diketahui (Peacock and Russel. 1980).

Uji HI bereaksi positif jika ada hambatan aglutinasi yang ditunjukkan dengan

mengendapnya eritrosit berbentuk discus pada dasar tabung percobaan. Titer uji

HI adalah pengencer serum unggas tertinggi yang masih bereaksi positif.

Semakin tinggi titer uji HI maka semakin tinggi antibodi yang terkandung di

dalamnya dan hewan akan lebih kebal terhadap penyakit (Murphy et al. 2006).

Menurut pakar peneliti yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan hewan

dunia, titer antibodi yang dianggap protektif terhadap penyakit Avian Influenza

(AI) bernilai > 24 (>16) (OIE, 2000).

2.6.  Sel Darah Putih (SDP)

Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen seluler yang berfungsi

melawan infeksi dalam tubuh.  Sel derah putih memiliki ukuran 8—25 μm.
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Sel darah putih mempunyai inti sel dan kemampuan gerak yang independen.

Masa hidup leukosit sangat bervariasi, mulai dari beberapa jam untuk granulosit,

sampai bulanan untuk monosit, dan tahunan untuk limfosit. Di dalam aliran darah

kebanyakan leukosit bersifat nonfungsional dan hanya diangkut ke jaringan ketika

dibutuhkan saja (Frandson, 1993).

Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap kuman-kuman

penyakit yang menyerang tubuh dengan cara fagosit, menghasilkan antibodi

(Junguera dan Carnerio, 1997). Sel darah putih terdiri atas limfosit, monosit,

basofil, netrofil dan eosinofil merupakan komponen darah yang berfungsi sebagai

sistem pertahanan tubuh (Nordenson, 2002).

Peningkatan jumlah leukosit dapat bersifat fisiologis ataupun sebagai indikasi

terjadinya suatu infeksi dalam tubuh (Guyton dan Hall, 1997).  Fluktuasi jumlah

leukosit pada tiap individu cukup besar pada kondisi tertentu, seperti cekaman

atau stres panas, aktivitas fisiologi, gizi, umur, dan lain-lain (Dharmawan, 2002).

Menurut Guyton dan Hall (1997), leukosit dalam darah terdiri dari granulosit dan

agranulosit berdasarkan penampakan histologisnya.  Swenson (1984)

menambahkan bahwa granulosit memiliki granula pada sitoplasmanya.  Leukosit

dapat ditemukan dalam sirkulasi darah dan pertahanan tubuh, atau kematian

perlahan pada lapisan endothelial kapiler dan menyempitnya pembuluh darah.

Sel darah putih atau leukosit sangat berbeda dengan eritrosit, karena adanya

nukleus dan memiliki kemampuan gerak yang independen.
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Granulosit terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil yang dapat dilihat dengan

reaksi pewarnaan.  Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit.  Neutrofil

mengandung granula yang memberikan warna indiferen dan tidak merah ataupun

biru.  Ini merupakan jajaran pertama untuk sistem pertahanan melawan infeksi

dengan cara migrasi ke daerah-daerah yang sedang mengalami serangan oleh

bakteria, menembus dinding pembuluh, dan menerkam bakteria untuk

dihancurkan.  Neutrofil merupakan komponen terbanyak dari sel darah putih.

Letaknya di pinggiran dalam kapiler dan pembuluh kecil, dan hal ini disebut

marginasi.  Jumlah neutrofil di dalam darah meningkat cepat ketika terjadi infeksi

yang akut (Haryono, 1978).

Eosinofil dikenal dengan nama asidofil nampak sebagai granula yang berwarna

merah di dalam sitoplasma. Jumlah sel-sel ini umumnya tidak banyak, dapat

meningkat pada kasus penyakit kronis tertentu, seperti infeksi oleh parasit.

Eosinofil ameboid dan fagositik. Fungsi utamanya adalah untuk toksifikasi baik

terhadap protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru ataupun

saluran pencernaan, maupun racun yang dihasilkan bakteri dan parasit. Pada

keadaan reaksi alergi, jumlah eosinofil akan meningkat (Haryono, 1978).

Keterlibatan basofil dalam proses peradangan menandakan adanya suatu

keseimbangan yang peka antara basofil dan eosinofil dalam mengawali dan

mengontrol peradangan. Sel-sel ini terlibat dalam reaksi peradangan jaringan dan

dalam proses reaksi alergetik (Dallman dan Brown, 1992).
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Agranulosit (bahasa Yunani A = tanpa), umumnya memperlihatkan sejumlah

granula di dalam sitoplasma, contohnya monosit dan limfosit. Monosit memiliki

diameter 15—20 μm dan jumlahnya 3—9 % dari seluruh sel darah putih. Monosit

merupakan sel-sel darah putih yang menyerupai neutrofil bersifat fagositik, yaitu

kemampuan untuk memangsa material asing, seperti bakteri. Akan tetapi, jika

neutrofil kerja utamanya mengatasi infeksi yang akut, maka monosit akan mulai

bekerja pada keadaan infeksi yang tidak terlalu akut. Monosit darah akan masuk

ke dalam jaringan dan berkembang menjadi fagosit yang lebih besar yang disebut

makrofag (Frandson, 1993).

Puyuh sebagaimana pada unggas lainnya mengandung dua jenis limfosit utama

yaitu limfosit B atau sel B dan limfosit T atau sel T.  Sel B dan sel T

terspesialisasi bagi jenis antigen yang berlainan dan kedua jenis sel tersebut

melakukan aktivitas pertahanan yang berbeda namun saling melengkapi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran limfosit penting didalam

perlindungan tubuh unggas terhadap infeksi.  Limfosit B berasal dari bursa

fabricius yang akan membuat antibodi sedang limfosit T berasal dari thymus dan

berkembang menjadi sel T (Davidson, 2008).

Status limfosit berperan penting dalam menentukan derajat kesehatan unggas,

dimana unggas mempunyai dua jenis limfosit utama yaitu limfosit B dan limfosit

T.  Beberapa mikroorganisme hidup dan berkembang biak secara intraseluler

sehingga akan sulit dijangkau oleh antibodi, untuk melawan mikroorganisme

intraseluler tersebut diperlukan sel T.  Sub populasi limfosit T yaitu T-helper yang

akan mengenali antigen melalui major histocompatibility complex(MHC) kelas II
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yang terdapat pada permukaan sel makrofag.  Sinyal ini menginduksi limfosit T

untuk memproduksi berbagai jenis limfokin termasuk interferon yang membantu

makrofag menghancurkan mikroorgaanisme tersebut (Kresno, 1996).

Limfosit T akan mengaktivasi makrofag sebagai respon imunitas seluler terhadap

infeksi dengan patogen intraseluler (Gordon, 2003). Makrofag merupakan sel

pertahanan pertama dalam melawan penyakit, dan aktivitas fagositosis makrofag

akan meningkat dengan adanya antibodi, karena antibodi ini berperan sebagai

opsonin (Abbas et al., 2007). Fagositosis merupakan fase akhir pemusnahan

mikroorganisme. Mikroorganisme yang sudah ada di dalam sel dibunuh dan

dipecah oleh lisosom (Qureshi, 2003).

Pada unggas, limfosit B yang berasal dari sel asal multipoten akan bermigrasi dan

berdiferensiasi menjadi limfosit B yang mature dalam bursa fabricius, dan apabila

limfosit B dirangsang maka sel tersebut akan berproliferasi dan berkembang

menjadi sel plasma yang dapat membentuk antibodi. Antibodi yang dilepas dapat

ditemukan dalam serum. Fungsi utama antibodi ini adalah pertahanan terhadap

infeksi ekstraseluler virus dan bakteri serta menetralisir toksinnya (Baratawidjaja

dan Rengganis, 2010).

Gambaran sel darah putih dari seekor ternak dapat dijadikan sebagai salah satu

indikator terhadap penyimpangan fungsi organ atau infeksi agen infeksius, dan

benda asing serta untuk menunjang diagnosa klinis (Frandson, 1993).

Peningkatan atau penurunan jumlah sel darah putih dalam sirkulasi darah dapat

diartikan sebagai hadirnya agen penyakit, peradangan, penyakit autoimun atau
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reaksi alergi, untuk itu perlu diketahui gambaran normal leukosit pada setiap

individu (Nordenson, 2002). Standar normal jumlah sel darah putih pada puyuh

adalah 20—40 x 103sel/mm3 (Schalm, 2010).



III. METODE PENELITIAN

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2018 di Kecamatan Tanjung Karang Pusat,

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.  Analisis titer antibodi dan jumlah sel

darah putih dilakukan di Balai Veteriner Lampung.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1. Alat penelitian

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. alat pemeliharaan puyuh (kandang, tempat pakan dan tempat minum);

2. spuit dissposible syring 1 ml;

3. termos es atau colling box;

4. tabung eppendorf;

5. tabung EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid);

6. thermohigrometer.

3.2.2. Bahan penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 ekor puyuh

betina umur 2 minggu belum pernah divaksin, vaksin AI , pakan puyuh, kapas,

serum puyuh, es batu, aquadest, dan alkohol.
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3.3.  Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)

dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 5 ekor puyuh.

P3U3 P4U3 P1U2
P2U2 P5U1 P4U2
P1U3 P3U2 P5U3
P4U1 P1U1 P2U1
P5U2 P2U3 P3U1

Gambar 4. Tata letak rancangan penelitian

Keterangan :

P1: Pemberian dosis vaksin AI sebesar 0,10 ml;

P2: Pemberian dosis vaksin AI sebesar 0,15 ml;

P3: Pemberian dosis vaksin AI sebesar 0,20 ml;

P4: Pemberian dosis vaksin AI sebesar 0,25 ml;

P5: Pemberian dosis vaksin AI sebesar 0,30 ml;

U1:Ulangan pertama;

U2: Ulangan kedua;

U3: Ulangan ketiga.

3.4.  Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dengan taraf

5 %.  Uji lanjut dilakukan apabila data penelitian yang diperoleh memberikan

hasil yang nyata.  Uji lanjut ini dilakukan menggunakan polinomial ortogonal.
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3.5.  Pelaksanaan Penelitian

1. Tujuh puluh lima ekor puyuh betina sehat dan belum pernah divaksin,

berumur 2 minggu akan divaksin AI.

2. Pemberian dosis vaksin dibedakan berdasarkan perlakuan (0,10 ml; 0,15

ml; 0,20 ml; 0,25 ml, dan 0,30 ml). Setiap perlakuan terdiri dari tiga

ulangan dan setiap ulangan terdapat lima ekor puyuh.

3. Tujuh puluh lima ekor puyuh betina dipelihara dalam kandang yang

berbeda berdasarkan tata letak perlakuan dan diberi makan sesuai

kebutuhan dan minum secara ad libitum selama 30 hari.

4. Pengambilan sampel darah yang dilakukan pada puyuh betina saat puyuh

umur 45 hari dengan cara mengambil darah dari vena bracialialis (kiri

atau kanan) pada sayap puyuh.

5. Sampel darah yang telah diambil dibagi menjadi dua bagian. Bagian

pertama dimasukkan dalam tabung EDTA untuk perhitungan jumlah sel

darah putih (SDP). Bagian kedua dibiarkan ditampung menggunakan

spuit disspossible syring sebanyak 3 cc, kemudian didiamkan selama 2—3

jam sampai terjadi pemisahan antara sel darah dengan serum darah;

6. Serum darah yang telah keluar dipindah dalam tabung eppendorf.

7. Setelah itu, sampel darah dikirim ke Balai Veteriner Lampung dalam

keadaan dingin untuk dihitung titer antibodi dan jumlah sel darah

putihnya;
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8. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis ragam dan apabila hasil analisis

berpengaruh nyata di uji lanjut dengan polinomial ortogonal. Data juga

disajikan dalam bentuk histogram untuk dapat dibahas secara deskriptif.

3.6. Peubah yang diukur

3.6.1. Menghitung sel darah putih

Perhitungan jumlah sel darah putih dilakukan seperti berikut :

1. menghisap darah kapiler EDTA sampai garis 0.5;

2. menghapus kelebihan darah yang melekat pada ujung pipet;

3. memasukkan ujung pipet ke dalam larutan TURK sambil mempertahankan

darah tetap pada garis tadi, pipet dipegang dengan sudut 450 dan larutan

TURK dihisap perlahan-lahan sampai garis tanda 11 tepat;

4. mengangkat pipet dari cairan, tutup ujung pipet dengan ujung jari

kemudian melepaskan karet penghisap;

5. mengocok pipet tadi selama 15—30 detik. Jika segera dihitung meletakkan

pipet dalam posisi horizontal.

Mengisi kamar hitung Neubeuer

1. meletakkan kamar hitung yang telah benar-benar bersih dengan kaca

penutup yang terpasang mendatar di atas meja;

2. mengocok pipet yang berisi cairan selama 3 menit secara terus-menerus;

3. membuang semua cairan yang ada pada batang kapiler (3—4 tetes)

kemudian menyentuhkan ujung pipet (sudut 300) dengan menyinggung
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pinggir kaca penutup pada kamar hitung. Membiarkan kamar hitung

tersebut terisi cairan perlahan-lahan;

4. membiarkan kamar hitung yang sudah terisi tersebut selama 2—3 menit

agar leukosit mengendap.

Perhitungan sel darah putih

1. memakai lensa objektif kecil (pembesaran 10X)

2. meletakkan kamar hitung dengan bidang bergaris dibawah lensa objektif

dan mengarahkan fokus mikroskop pada garis-garis bagi tertentu;

3. menghitung semua leukosit yang terdapat dalam keempat bidang besar

pada sudut-sudut seluruh permukaaan yang dibagi;

4. memulai menghitung dari sudut kiri atas lalu ke kanan, kemudian turun ke

bawah dari kanan ke kiri dan seterusnya;

5. perhitungan dilakukan pada pipet adalah 20x. Jumlah semua sel yang

dihitung dalam keempat bidang itu dibagi 4 menunjukkan jumlah leukosit

dalam 0.1 ul. Mengalikan angka tersebut dengan 10 (untuk tinggi ) dan

(untuk pengenceran). Untuk mendapatkan jumlah leukosit dalm 1 ul darah.

3.6.2.  Pengujian titer antobodi (HI test)

Pengujian titer antibodi dilakukan sebagai berikut :

1. mengisi mikroplate V sumuran 1 s.d 12 dengan 0,025 ml PBS dengan

menggunakan mikropipet;

2. menambahkan 0,025 ml serum ke dalam sumuran pertama;
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3. melakukan pengenceran kelipatan 0,025 (doubling dilution) suspense

serum dari sumuran pertama sampai sumuran ke-11 dengan mikrodiluter,

sedangkan sumuran ke-12 digunakan sebagai kontrol;

4. menambahkan 0,025 ml antigen AI dengan hasil 4 HA Unit ke dalam tiap

sumuran dan diinkubasi selama 30 menit pada suhu ruang ± 60 menit pada

suhu 4˚C;

5. menambahkan 0,025 ml sel darah merah 1% ke dalam tiap sumuran;

6. menggoyangkan plate secara perlahan (angka 8), dengan tujuan

mencampurkan antigen dengan serum, inkubasi selama 40- 60 menit pada

suhu ruang, hingga terbentuk mengendap sempurna pada sel darah merah

kontrol;

7. titer antibodi dapat dilihat dengan cara menegakkan plate dan mengamati

ada tidaknya aliran sel darah merah pada sumuran;

8. hasil yang didapat apabila pada sumuran mengalami endapan pada waktu

yang sama, sehingga dapat dinilai sebagai hambatan aglutinasi.



V. KESIMPULAN

5.1.  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian berbagai

dosis vaksin AI pada puyuh secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap titer

antibodi AI dan jumlah sel darah putih. Rata-rata nilai titer antibodi AI tertinggi

dan nilai jumlah sel darah putih yang paling mendekati nilai standar normal yaitu

pada dosis vaksin 0,2 ml.

5.2.  Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat melakukan

penelitian lebih lanjut dengan melakukan vaksinasi lanjutan dengan waktu

pengambilan sampel lebih dari satu kali agar pembentukan sistem imun dalam

tubuh puyuh dapat diperoleh lebih optimal.
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