
1 
 

BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Kesehatan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan usaha 

peternakan ayam Broiler.  Ayam yang sehat akan efisisen mengkonversikan pakan 

yang dikonsumsi menjadi daging, karena energi yang diperoleh dari pakan dapat 

sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan.  Terdapat beberapa metode yang 

digunakan untuk menilai status kesehatan ayam broiler, salah satunya melalui 

penilaian hematologi.  Secara umum total leukosit dan diferensial leukosit dapat 

memberikan gambaran mengenai status kesehatan pada hewan (Sugiharto, 2014).  

Isroli et al. (2009) menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kekebalan tubuh 

dapat dilihat dari variabel darah yang berupa leukosit  serta  diferensial leukosit 

darah secara lengkap. 

Leukosit merupakan sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh 

yang sangat tanggap terhadap agen infeksi penyakit. Leukosit berfungsi 

melindungi tubuh terhadap berbagai penyakit dengan cara fagosit dan 

menghasilkan antibodi (Junguera, 1977).  Diferensial leukosit merupakan 

kesatuan dari sel darah putih yang terdiri dari dua kelompok yaitu granulosit yang 

terdiri atas heterosinofil, eusinofil, dan basofil, dan kelompok agranulosit yang 

terdiri dari limfosit dan monosit (Cahyaningsih et al., 2007).  Tingkat kenaikan 

dan penurunan jumlah leukosit dalam sirkulasi menggambarkan ketanggapan sel 

darah putih dalam mencegah hadirnya agen penyakit dan peradangan (Nordenson, 

2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit dan diferensialnya 
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antara lain kondisi lingkungan, umur dan kandungan nutrisi pakan. Diantara 

faktor-faktor tersebut, faktor nutrisi memiliki peran yang sangat penting, sebagai 

contoh yaitu protein (Addas et al., 2012).  

Protein sangat berperan penting dalam proses pembentukan leukosit 

karena protein merupakan salah satu dari komponen darah (Etim et al., 2014).  

Probiotik merupakan nutrisi tambahan yang juga memiliki peran penting dalam 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, termasuk dalam proses pembentukan 

leukosit dan diferensial leukosit, karena penambahan probiotik dapat 

meningkatkan kadar protein berkisar 10% (Astawan et al., 2011). 

Rhizopus oryzae merupakan fungi yang memiliki potensi probiotik.  Selain 

itu, fungi yang diisolasi dari gathot tersebut menunjukkan aktivitas antioksidan  

yang tinggi (Sugiharto et al., 2015).  Sugiharto et al. (2015) menyatakan bahwa 

fermentasi dengan menggunakan fungi tersebut juga dapat menurunkan kadar 

serat kasar dan meningkatkan protein bahan pakan. Berdasarkan hasil tersebut, 

fermentasi dengan menggunakan Rhizopus oryzae yang diisolasi dari gathot 

diharapkan tidak hanya dapat memperbaiki nilai mutu nutrisi onggok, namun juga 

diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan ayam yang 

tercermin dari total leukosit dan diferensial leukosit darah ayam broiler.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian onggok 

yang difermentasi dengan Rhizopus oryzae terhadap total leukosit dan diferensial 

leukosit serta pengaruhnya terhadap kestabilan kesehatan dan fisiologis pada 

ayam broiler. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi tentang pemberian onggok yang difermentasi dengan persentase yang 
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berbeda terhadap ketahanan tubuh melalui jumlah leukosit dan gambaran 

diferensial leukosit. 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan onggok yang fermentasi 

dengan menggunakan fungi Rhizopus oryzae pada ransum ayam broiler mampu 

menjaga kestabilan kesehatan pada ayam broiler. 

 


