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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Ayam Broiler 

 

Ayam broiler adalah ayam tipe pedaging yang dihasilkan dari seleksi 

sistematis sehingga secara genetik dapat tumbuh sangat cepat dan mencapai bobot 

badan tertentu dalam waktu relatif singkat apabila mendapatkan lingkungan yang 

sesuai (Murwani, 2010).  

Ayam broiler memiliki konversi pakan rendah, dapat dipotong pada usia 

muda dan pemeiliharaanya relatif singkat (4-5 minggu). Pertumbuhan ayam 

dipengaruhi oleh strain, jenis kelamin, umur, kualitas ransum dan lingkungan 

(Sholikin, 2011). Tambahan bobot badan pada minggu pertama mencapai lebih 

dari 4 kali bobot awal (bobot DOC) memerlukan dukungan nutrisi dan lingkungan 

yang optimal sesuai dengan potensi genetik broiler (Murwani, 2010).  

Menurut Ingram dkk. (2000) banyak unggas dihadapkan pada stres yang 

berasal dari berbagai sumber antara lain manajemen pemeliharaan, nutrien dalam 

ransum dan kondisi lingkungan. Sehingga, ayam perlu diberikan antibiotik 

sebagai anti stres tetapi dengan alternatif antibiotik yang aman yaitu dengan 

penambahan bahan herbal.  

 

2.2.  Kebutuhan Nutrisi Ayam Broiler 

 

Untuk keperluan hidupnya dan untuk produksi, ayam membutuhkan 

sejumlah nutrisi yaitu protein yang mengandung asam amino seimbang dan 
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berkualitas, energi yang berintikan karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 

(Rasyaf, 1997). Kartadisastra (1994) menyatakan bahwa konsumsi ransum yang 

diberikan sangat bergantung dari jenis ayam yang dipelihara, sistem pemeliharaan 

dan tujuan produksi. Selain itu, konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berkaitan dengan genetik dan lingkungan tempat ternak itu dipelihara. 

Broiler dapat menyesuaikan konsumsi ransumnya untuk memperoleh cukup 

energi guna pertumbuhan maksimum. Penyesuaian tersebut berkisar antara 2.800-

3.400 kkal energi metabolisme per kg ransum (Anggorodi, 1985). Kebutuhan zat 

nutrisi broiler pada fase yang berbeda tertera pada Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Nutrisi Ayam Broiler Umur 0-6 Minggu 

No Umur 

Kandungan Nutrisi Ransum 

Protein 

(%) 

EM 

(kkal) 

Lemak 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

1   Starter 23,0 3.200        4 3-5 1,0 0,45 

2  Finisher 20,0 3.200 3-4 3-6 0,9 0,40 

Sumber : NRC (1984) 

 

 

 

Daya cerna karbohidrat yang berupa pati cukup tinggi, sekitar 95%. Akan 

tetapi bila ada unsur-unsur lain dari tanaman seperti selulosa, hemisellulosa, lignin 

dan lain sebagainya menyebabkan daya cerna karbohidrat akan menurun, zat-zat 

tersebut merupakan salah satu unsur penentu daya cerna energi. Kadar serat kasar 

yang tinggi akan menurunkan nilai daya cerna dari bahan ransum, sehingga dapat 

menyebabkan menurunnya pertambahan bobot badan ternak (Anggorodi, 1985). 
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2.2.1.  Protein 

 

Protein merupakan salah satu unsur yang penting bagi pertumbuhan anak 

broiler. Kebutuhan protein masa awal untuk anak ayam broiler di daerah tropis 

sebesar 23%, sedangkan untuk masa akhir sebesar 20-21% (Rasyaf, 2000). 

Sintesis protein jaringan tubuh dan telur memerlukan asam amino esensial. 

Defisiensi asam amino esensial dalam pakan menyebabkan pembentukan protein 

jaringan dan tubuh terhambat atau tidak terbentuk. Asam amino esensial yang 

sulit terpenuhi kandungannya di dalam pakan seperti Sistin, Lisin dan Triptofan 

disebut sebagai asam amino kritis (Suprijatna dkk., 2005). 

 

2.2.2.  Energi 

 

Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam 

tubuh ternak (Anggorodi, 1985). Ayam tidak mampu mencerna selulosa, 

hemiselulosa atau lignin. Oleh karena itu kebutuhan energi harus dipenuhi dari 

 polisakarida yang dapat dicerna (pati), disakarida (sukrosa dan maltosa), 

monosakarida (glukosa, galaktosa, fruktosa), lemak dan protein (Wahju, 1997). 

Suprijatna dkk. (2005) menyatakan penentuan kebutuhan energi pada ternak 

unggas menggunakan nilai energi metabolis. Nilai energi metabolis ini sudah 

memenuhi kebutuhan energi untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi.  

Rasyaf (1995) standar energi ransum ayam pedaging untuk periode starter 

adalah 2.800-3.200 kkal/kg dan untuk periode akhir atau finisher energi 

metabolisme sebesar 2.800-3.300 kkal/kg. Kandungan energi dalam ransum harus 

sesuai dengan kebutuhan. Kelebihan energi dalam ransum akan menurunkan 
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konsumsi, sehingga timbul defisiensi protein, asam-asam amino, mineral dan 

vitamin. Apabila ternak kekurangan energi, maka cadangan energi dalam tubuh 

akan digunakan. Pertama glikogen yang disimpan dalam tubuh akan dibongkar, 

selanjutnya cadangan lemak akan dihabiskan. Apabila masih kurang maka protein 

digunakan untuk mempertahankan kadar gula darah dan untuk membantu fungsi-

fungsi vital lainnya (Wahju, 1997).  

 

2.2.3.   Serat  kasar 

 

Berdasarkan analisis proksimat, karbohidrat dibagi menjadi dua komponen 

yaitu serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Anggorodi, 1985). Anggorodi 

(1994) menambahkan bahwa kesanggupan ternak dalam mencerna serat kasar 

tergantung dari jenis alat pencernaan yang dimiliki oleh ternak tersebut dan 

tergantung pula dari mikroorganisme yang terdapat dalam alat pencernaan.  

 

2.2.4.  Lemak 

 

Lemak merupakan salah satu kandungan nutrisi yang harus ada dalam 

pakan. Lemak berperan untuk mempertinggi energi ransum dan mempertinggi 

palatabilitas serta konsumsi ransum. Lemak juga dapat mengurangi sifat berdebu 

ransum dan pemisahan bahan makanan (Anggorodi,1995). 

 

2.2.5.  Ca dan P 

 

Ransum ternak unggas perlu mengandung kalsium dan fosfor. Menurut 

Wahju (1997) ransum ternak unggas perlu mengandung mineral dalam jumlah 
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yang cukup terutama kalsium dan fosfor, karena 70%-80% mineral tubuh terdiri 

dari kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor berfungsi di dalam pembentukan 

tulang, komponen asam nukleat, keseimbangan asam-basa, koordinasi otot, 

metabolisme jaringan syaraf, terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan 

protein (Rizal, 2006). Dijelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan anak ayam 

(starter) akan kalsium (Ca) adalah 1% dan ayam sedang tumbuh adalah 0,6%, 

sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor (P) bervariasi dari 0,2-0,45%.  

 

2.2.6.  Asam amino 

 

Kandungan asam amino dalam ransum yang dikonsumsi harus sesuai 

kebutuhan tergantung pada genetik, jenis kelamin, umur, aktivitas dan kondisi 

lingkungan (Wieke dan Liebert, 2013). Asam amino esensial merupakan asam 

amino yang harus disediakan dalam pakan karena ternak tidak mampu 

mensintesanya, sedangkan asam amino non esensial merupakan asam amino yang 

dapat disintesis dalam tubuh sehingga tidak harus tersedia dalam pakan (Abun, 

2006). 

 

2.3.  Jahe (Zingiber officinale R.) 

 

Jahe (Zingiber officinale  R.) merupakan rempah-rempah yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan. Jahe 

merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu dan termasuk 

dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae).  Jahe berasal dari Asia Pasifik yang 

tersebar dari India sampai Cina (Paimin, 2008). Tanaman jahe di dunia tersebar di 
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daerah tropis, di benua Asia dan kepulauan Pasifik. Akhir-akhir ini jahe 

dikembangkan di Amerika, Brazil, Hawai, Afirika, India, Cina, Jepang, Filipina, 

Australia, Selandia Baru, Thailand dan Indonesia. Jahe tumbuh di Indonesia 

ditemukan di semua wilayah Indonesia yang ditanam secara monokultur dan 

polikultur Hasanah dkk. (2004). 

Tanaman jahe termasuk keluarga Zingiberaceae  yaitu suatu tanaman 

rumput-rumputan tegak dengan ketinggian 30 -75 cm, berdaun sempit memanjang 

menyerupai pita dengan panjang 15–23 cm, lebar lebih kurang 2,5 sentimeter, 

tersusun teratur dua baris bersela, berwarna hijau, bunganya kuning kehijauan 

dengan bibir bunga ungu gelap berbintik-bintik putih kekuningan dan kepala 

sarinya berwarna ungu. Rimpang yang bercabang-cabang, berbau harum, 

berwarna kuning atau jingga dan berserat (Paimin, 2008 ; Rukmana, 2000).  

Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman Jahe 

terutama golongan  flavonoida, fenolik, terpenoida dan minyak atsiri (Benjelalai, 

1984). Senyawa fenol Jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin yang 

berpengaruh dalam sifat pedas Jahe (Kusumaningati, 2009), sedangkan senyawa 

terpenoida adalah merupakan komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai 

bau, dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan minyak atsiri. 

Monoterpenoid  merupakan biosintesa senyawa terpenoida,  disebut juga senyawa  

essence dan memiliki bau spesifik.  

Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, 

ekspektoran, spasmolitik, sedatif, bahan pemberi aroma makanan dan parfum. 

Menurut Nursal (2006) senyawa-senyawa metabolit sekunder golongan fenolik, 
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flavanoiada, terpenoida dan minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak Jahe diduga 

merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakeri. 

 

2.4.  Kandungan Nutrisi Jahe 

 

Komponen yang terkandung dalam jahe antara lain adalah air 80,9%, 

protein 2,3%, lemak 0,9%, mineral 1-2%, serat 2-4% dan karbohidrat 12,3%. 

Kandungan kimia tersebut berbeda-beda tergantung dari faktor genetik dan faktor 

lingkungan tumbuh yang meliputi iklim, ketinggian, cuaca, jenis tanah, 

pemupukan dan pengolahan pasca panen.  

Menurut Young dkk. (2003) dalam Amalia (2004), rimpang Jahe 

mengandung dua bagian utama yaitu minyak volatil yang membawa aroma dan 

gingerol sebagai pembawa rasa pedas. Jahe mengandung 1-2% minyak volatil, 5-

8% bahan damar, zat tepung dan getah. Friedli (2002) dalam Aminah (2004) 

menjelaskan kandungan jahe meliputi minyak volatil, oleoresin (gingerol, 

shogaol, zingeron), fenol, enzim proteolitik, vitamin B6, vitamin C, kalsium, 

magnesium, fosfor, natrium dan asam linolenik. 

 

2.5.  Darah 

 

Darah merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penghubung bagian-

bagian dalam tubuh (Subowo, 2009). Darah adalah jaringan khusus yang terdiri 

dari plasma darah (55%) dan sel-sel darah (45%). Plasma darah terdiri atas protein 

(albumin, globulin dan fibrinogen), lemak darah bentuk kolesterol, fosfolipid, 
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lemak netral, asam lemak dan mineral anorganik terutama kalsium, potasium dan 

iodium. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit dan trombosit (Guyton dan 

Hall, 2008).  

Fungsi darah adalah sebagai media transportasi nutrien dari sel-sel epitel 

usus ke sel tubuh, oksigen dari paru-paru ke sel tubuh, membawa sisa metabolik 

dari sel untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal berperan dalam keseimbangan 

air dalam tubuh dan berperan dalam pengendalian suhu (Frandson, 1992). 

 

2.5.1.  Leukosit  

 

Leukosit adalah sel darah yang berinti dengan ukuran sel lebih besar dan 

jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit (Bacha dan Bacha, 2000). 

Leukosit merupakan unit yang aktif dari sistem pertahanan tubuh dengan 

menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap agen infeksi. 

Leukosit dibagi menjadi dua kelompok yaitu granulosit yang terdiri dari heterofil, 

eosinofil, basofil dan kelompok agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit 

(Cahyaningsih dkk., 2007). 

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan humoral pada 

organisme terhadap zat-zat asing (Effendi, 2003). Fungsi leukosit adalah untuk 

pertahanan tubuh suatu organisme. Pertahanan ini dilakukan dengan cara 

menghancurkan agen penyerang dengan proses fagositosis atau dengan 

pembentukkan antibodi (Guyton dan Hall, 2008).  

Sistem pertahanan ini sebagian terbentuk di dalam sumsum tulang dan 

sebagian lagi di dalam organ limfosit termasuk kelenjar limfe, timus, tonsil dan 
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sel-sel limfoid lain. Leukosit yang telah dibentuk akan diangkut dalam darah 

menuju ke bagian tubuh untuk digunakan. Kebanyakan leukosit secara khusus 

diangkut menuju daerah-daerah yang mengalami peradangan (Guyton  dan Hall, 

2008). 

Jumlah leukosit pada unggas per mm
3
 lebih banyak dibandingkan dengan 

leukosit pada mamalia, yaitu berkisar  antara  20.000-30.000/mm
3
 (Swenson, 

1984). Jumlah leukosit pada tiap-tiap unggas berbeda-beda dan mempunyai 

fluktuasi yang tinggi, keadaan ini bisa terjadi pada kondisi stres, aktivitas biologis 

yang tinggi, gizi dan umur. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah jenis 

kelamin, lingkungan, efek hormon, obat-obatan serta sinar ultraviolet atau sinar 

radiasi (Hodges, 1977). 

 

2.5.2.  Heterofil 

 

Secara khusus heterofil sering disebut sebagai leukosit polimorfonuklear. 

Heterofil pada ayam biasanya berbentuk bulat dengan diameter 10-15 mikron dan 

granula sitoplasmanya berbentuk batang pipih seperti jarum (Sturkie, 1998). 

Heterofil memiliki kesamaan fungsi seperti neutrofil pada mamalia. Heterofil 

(pada unggas) atau neutrofil (pada mamalia)  merupakan jenis leukosit di dalam 

sirkulasi darah dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan granulosit lainnya.  

Sel ini dicirikan dengan bentuk yang cenderung bulat dengan sitoplasma 

berwarna lebih muda yaitu eosinofilik. Inti kasar, tidak teratur dan biasanya 

memiliki dua sampai tiga lobus. Lobus pada beberapa sel terlihat tidak 
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tersambung karena inti tertutup granul. Granul sitoplasma pada heterofil 

berbentuk batang atau jarum Clark dkk. (2009). 

 Heterofil dibentuk dalam sumsum  tulang (Guyton, 1996). Heterofil 

berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap pengaruh luar, apabila partikel asing 

terkurung kedalam sitoplasma heterofil, maka partikel tersebut akan 

menempatkan diri kedalam ruang yang disebut fagosom Mayes dkk. (1997). 

Heterofil mempunyai fungsi utama menghancurkan bahan asing melalui proses 

fagositosis. Heterofil juga mampu melakukan pinositosis, selain fagositosis. 

Kombinasi antara fagositosis dan pinositosis disebut dengan endositosis. Secara 

klinis apabila jumlah heterofil muda meningkat pertanda adanya infeksi akut 

(Dellman dan Brown, 1992). Lama heterofil dalam sirkulasi kira-kira lima hari 

(Hartono, 1995). 

Heterofil yang sangat aktif akan cepat menjadi lelah karena terbatasnya 

cadangan energi sehingga kemampuan fagositosisnya terbatas. Heterofil dianggap 

sebagai garis pertahanan pertama karena bergerak cepat ke arah bahan asing dan 

menghancurkannya segera. Persentase heterofil normal adalah 20-30% pada ayam 

umur 2-21 minggu (Tizzard, 1982). 

 

2.5.3.  Eosinofil 

 

Sel eosinofil dibentuk dalam sumsum tulang dan sangat motil dan berbentuk 

ramping. Sel eosinofil mempunyai granular sitoplasma berwarna merah terang 

bila diwarnai dengan zat warna eosin (Suzanti, 2006). Dalam darah normal 

biasanya jumlah eosinofil sekitar 2%-5% dari jumlah leukosit. Jangka hidup sel 
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ini 3-5 hari. Eosinofil ini berperan aktif dalam mengatur proses perdarahan dan 

memfagositosis bakteri, antigen-antibodi kompleks, mikoplasma dan ragi. Sel ini 

juga mengandung histaminase yang mengaktifkan histamin dan melepaskan 

serotonin dari sel tertentu, juga melepaskan Zn yang menghalangi agregasi 

trombosit dan migrasi makrofag (Dharmawan, 2002). Eosinofil diproduksi pada 

saat infeksi parasit dan pada saat terjadinya reaksi alergi. Pada saat reaksi alergi, 

sel mast dan basofil melepaskan faktor kemotaktik 18 eosinofil sehingga eosinofil 

bermigrasi ke arah jaringan yang meradang (Guyton, 2008). 

Eosinofil berfungsi mengendalikan atau mengurangi hipersensitivitas 

(Kresno, 2001). Sel ini sangat penting dalam respon terhadap penyakit parasitik 

dan alergi (Hoffbrand, 2006). Fungsi utama eosinofil adalah detoksifikasi, baik 

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

saluran cerna, maupun racun yang dihasilkan oleh bakteri dan parasit Frandson 

dkk. (2009). 

 

2.5.6.  Limfosit  

 

Limfosit adalah leukosit yang jumlahnya paling banyak pada ayam dan 

ukurannya bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Limfosit kecil 

merupakan bentuk dewasa, sedangkan limfosit sedang dan besar merupakan 

limfosit muda (paralimfosit) (Guyton, 2008). Menurut Guyton (2008), limfosit 

dibentuk di jaringan limfoid seperti daun payer, limpa, tonsil, timus dan bursa 

fabrisius. Masa hidup limfosit sangat lama, berkisar antara 100-300 hari atau 

bahkan setahun. 
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Pada preparat ulas darah yang diwarnai dapat dibedakan limfosit besar dan 

limfosit kecil (Dharmawan, 2002). Menurut Guyton (2008), limfosit besar 

merupakan bentuk yang belum dewasa dan sering disebut dengan para limfosit 

atau sel blast besar. Populasi dari limfosit dalam darah ada 2 tipe sel yaitu sel T 

dan sel B. Limfosit T diperkirakan proporsinya adalah 70-75% dari seluruh 

jumlah limfosit sedangkan jumlahnya antara 10-20% dari jumlah seluruh limfosit. 

Limfosit B berfungsi sebagai imunitas humoral yang mampu menyerang antigen 

dengan memproduksi antibodi. Limfosit T berperan sebagai sel imunitas yang 

diperoleh dari pembentukan limfosit teraktivasi yang mampu menghancurkan 

benda asing. 

Yalcinkaya dkk. (2008)  menyatakan bahwa limfosit merupakan unsur 

penting dalam sistem kekebalan tubuh, yang berfungsi merespon antigen dengan 

membentuk antibodi. Limfosit adalah jenis leukosit dengan jumlah paling banyak 

dalam darah ayam (Bacha dan Bacha, 2000). Diproduksi dalam tulang belakang, 

limfa, saluran limfa dan timus. 

 Fungsi utama limfosit adalah merespon adanya antigen (benda asing) 

dengan membentuk antibodi yang bersirkulasi dalam darah atau dalam 

pengembangan imunitas (Tizzard, 1982). 

 


