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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Ayam broiler secara genetik memiliki pertumbuhan yang cepat apabila 

mendapatkan lingkungan dan pakan sesuai kemampuan genetiknya. Namun ayam 

broiler memiliki kelemahan yaitu daya tahannya (imunitas) rendah sehingga 

mudah mengalami stres. Namun disisi lain kekurangan peternak untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh ayam broiler memberikan antibiotik sebagai anti 

stres. Penggunaan antibiotik dapat meninggalkan residu, yang dapat 

membahayakan konsumen, maka dicari alternatif lain pengganti antibiotik yang 

aman, antara lain bahan herbal yang dicampurkan dalam ransum. 

Penambahan bahan herbal dimaksudkan untuk menghindari feed additive 

buatan yang mempunyai harga relatif mahal dibandingkan dengan bahan herbal. 

Bahan herbal yang yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh ternak salah 

satunya yaitu Jahe (Zingiber officinale R.) yang memiliki antiseptik, antioksidan, 

sedatif, ekspektoran. Antiseptik dan antioksidan pada Jahe berfungsi sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri dan melawan oksidasi berlebihan di dalam 

tubuh. Sedatif berperan menurunkan respon rangsangan yang mengakibatkan stres 

pada ayam dan meregenerasi sel-sel tubuh sehingga dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh ayam. Ekspektoran berperan dalam membantu mengeluarkan dan 

menghilangkan lendir di saluran pernafasan.  

Menurut Nursal (2006) senyawa-senyawa metabolit sekunder golongan 

fenolik, flavanoiada, terpenoida dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak Jahe 
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diduga merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakeri. Kandungan minyak atsiri dan flavanoiada dapat digunakan 

sebagai antibiotik dan antioksidan yang berfungsi sebagai imunostimulan yang 

dapat meningkatkan kekebalan tubuh.   

Berdasarkan manfaatnya diharapkan Jahe dapat berperan sebagai antibiotik 

dan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh dan stamina unggas. 

Peningkatan daya tahan tubuh unggas dapat dilihat dari nilai hematologi ayam, 

karena nilai hematologi darah merupakan salah satu indikator status fisiologi dari 

daya tahan tubuh unggas. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian 

pengaruh penambahan aditif tepung Jahe dalam ransum terhadap jumlah leukosit 

dan diferensial leukosit dalam darah ayam broiler.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jumlah leukosit dan diferensial 

leukosit dalam darah ayam broiler yang diberi feed additive tepung Jahe dalam 

ransum. Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan fungsi dari tepung 

Jahe sebagai aditif guna meningkatkan daya tahan tubuh ayam sehingga 

produktivitasnya dapat ditingkatkan. Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan 

tepung Jahe dalam ransum dapat mengoptimalkan jumlah leukosit dan diferensial 

leukosit ayam broiler. 

 


