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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Broiler  

 

Broiler  adalah ayam jantan atau betina yang umumnya dipanen pada umur 

5-6 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging (Kartasudjana dan Suprijatna, 

2006).  Murtidjo (2003) menyatakan bahwa daging broiler dipilih sebagai salah 

satu alternatif, karena diketahui bahwa broiler sangat efisien berproduksi yaitu 

dalam waktu 5-7 minggu, ayam tersebut sanggup mencapai berat hidup 1,3-1,8 

kg. Broiler memiliki performance yang sangat baik dengan karakteristik khusus 

seperti pertumbuhan cepat, memiliki daging yang tebal, serta masa pemeliharaan 

yang relatif singkat (Tamalludin, 2012) 

Broiler merupakan hasil seleksi genetik yang sangat ketat yang memang 

dititikberatkan pada kecepatan pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat efisiensi 

pakan yang tinggi pula (Suci dan Hermana, 2012).  Pertumbuhan ayam broiler 

pada saat masih bibit tidak selalu sama, ada bibit yang pada masa awalnya tumbuh 

dengan cepat, tetapi pada masa akhir lambat pertumbuhannya atau sebaliknya. 

Perbedaan pertumbuhan ini sangat tergantung dari perlakuan peternak, pembibit, 

atau lembaga yang membibitkan ayam tersebut (Rasyaf, 2008). 

Strain broiler di Indonesia ada beberapa macam, masing-masing strain 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta memiliki keunggulan dan 

kelemahan.  Strain yang banyak dikembangkan oleh perusahaan pembibitan di 

Indonesia untuk ayam broiler antara lain Cobb, Loghman, Ross, dan Hubbard. 



4 
 

Karakteristik yang membedakan adalah kecepatan pertumbuhan, daya tahan 

terhadap penyakit, daya adabtasi terhadap lingkungan, dan kualitas daging 

(Tamalludin, 2012). 

 

2.2. Daun Katuk (Sauropus androgynus) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Tanaman Katuk (Sauropus androgynus) 

Sumber : http://tradisionalsehat.blogspot.com 

 

 

Katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman obat-obatan tradisional 

yang berperan sebagai antibakteri.  Beberapa senyawa fitokimia yang terkandung 

di dalamnya adalah : saponin, flavonoid, dan tanin (Santoso, 2000 dalam Bidura et 

al., 2007). Saponin terbukti berkhasiat sebagai antikarsinogenik, antimikroba, dan 

meningkatkan sistem imunitas. saponin akan mengganggu tegangan permukaan 

dinding sel, maka saat tegangan permukaan terganggu zat antibakteri akan masuk 

dengan mudah ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya 

terjadilah kematian bakteri (Karlina et al., 2013).  

 

http://tradisionalsehat.blogspot.com/
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Manfaat flavonoid antara lain adalah melindungi struktur sel, meningkatkan 

efektivitas vitamin C, anti inflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai 

antibiotik alami.  Beberapa kasus flavanoid dapat berperan langsung sebagai 

antibiotik dengan mengganggu fungsi mikroorganisme seperti bakteri atau virus 

dan juga dapat meningkatkan imunitas tubuh (Middleton et al., 2000).  Ceshnie 

and Lamb (2005) menyatakan bahwa, flavonoid memiliki tiga mekanisme yang 

memberikan efek antibakteri, antara lain dengan menghambat sintesis asam 

nukleat, menghambat fungsi membrane sitoplasma dan menghambat metabolism 

energy.  Dinding bakteri yang terkena flavonoid akan kehilangan permeabilitas 

sel.  Abbas et al. (1994) yang menyatakan bahwa, senyawa flavonoid diduga 

dapat memacu proliferasi limfosit dan meningkatkan jumlah sel T.  

Makkar (1998) menyatakan bahwa, tanin bekerja dengan mengikat salah 

satu protein adhesin bakteri yang dipakai sebagai reseptor permukaan bakteri, 

sehingga terjadi penurunan daya perlekatan bakteri serta penghambatan sintesis 

protein untuk pembentukan dinding sel. Pemanfaatan kombinasi senyawa 

fitokimia dalam tubuh akan dapat dapat menghasilkan enzim-enzim penangkal 

racun, merangsang sistem kekebalan, mencegah penggumpalan keping-keping 

darah (trombosit), meningkatkan metabolisme hormon, pengenceran dan 

pengikatan zat karsinogen dalam usus, efek antibakteri, dan antioksidan (Karyadi, 

l997 dalam Mide, 2008).  

Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan, menjaga fungsi kolagen, dan 

menjaga kekebalan tubuh (Winarsi, 2007). Kandungan vitamin C yang cukup 

tinggi dapat mengembalikan daya tahan tubuh dalam keadaan normal.  Daun 
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katuk merupakan gudang karoten yang merupakan sumber vitamin A.  Vitamin ini 

berperan dalam memelihara kesehatan mata, pertumbuhan sel, mempertahankan 

kekebalan tubuh, berperan dalam reproduksi, dan memelihara kesehatan kulit 

(Kaleka, 2013).  

 

2.3. Organ Limfoid 

Organ-organ yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh unggas antara 

lain yaitu timus, bursa fabrisius dan limfa.  Organ limfoid primer pada unggas 

terdiri dari timus dan bursa fabrisius.  Kedua organ ini berfungsi mengatur 

produksi dan diferensiasi limfosit (Tizard, 1988).  Penyakit dan kondisi tertentu 

seperti cekaman panas diketahui mempengaruhi perkembangan organ limfoid 

pada ayam (Kusnadi, 2009). Kondisi ini biasa disebut imunosupresi, yaitu 

perubahan reaksi kekebalan kekeadaan negatif, sehingga respon tubuh ternak 

terhadap masuknya benda asing menjadi berkurang, atau bisa menjadi pemicu 

serangan berbagai penyakit ke dalam tubuh ternak. Imunosupresi akan 

ditunjukkan dengan adanya tekanan, hambatan, atau gangguan pada komponen 

sistem kekebalan tubuh, antara lain langsung merusak dan mengganggu 

pertumbuhan organ limfoid primer (bursa dan timus), sekaligus organ limfoid 

sekunder (limfa) (Gregg, 2002).  Organ limfoid primer maupun sekunder yang 

sangat kecil merupakan reaksi terhadap kasus imunosupresi (seperti akibat suhu 

lingkungan panas) yang berlangsung dalam jangka waktu lama.  Ternak yang 

memiliki bobot relatif limfoid yang besar, cenderung tahan terhadap berbagai 

penyakit (Sturkie, 2000).  
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Limfa yang relatif kecil mengindikasikan nafsu makan yang rendah. Limfa 

yang letaknya menempel pada lambung membantu mendistribusikan nutrien, 

karena memproduksi juga eritrosit (Fauci et al., 2008).   Limfa akan berkembang 

pesat saat serangan penyakit yang meradang (gejala klinis). Zat gizi yang 

terkandung dalam ransum, seperti energi, protein, vitamin dan mineral memiliki 

peranan penting dalam sistem kekebalan. Protein sangat diperlukan untuk 

perkembangan organ limfoid. Bahkan beberapa asam amino memiliki peranan 

langsung terhadap sistem kekebalan. Contohnya metionin yang berperan 

meningkatkan aktivitas kerja timus dan bursa fabrisius.  Kekurangan metionin 

akan mengakibatkan ayam kekurangan sel darah putih, dan ukuran bursa fabrisius 

menjadi lebih kecil dibandingkan ukuran normalnya. Ketersediaan lisin yang 

cukup dapat meningkatkan level imonuglobulin yang menentukan level atau titer 

antibodi.  Lisin juga digunakan untuk memelihara sistem kekebalan dan sintesa 

imunoglobulin yang disekresikan lewat mukosa usus.  Vitamin berperan sebagai 

kofaktor dalam alur proses pembentukan antibodi. Vitamin C berfungsi 

memelihara stabilitas membran sel leukosit dan mengoptimalkan aktivitas fagosit 

dari sel heterofil.  Vitamin B6 berfungsi dalam perkembangan dan pemeliharaan 

jaringan limfoid (Fauci et al.,2008). 

 

2.3.1. Limfa 

Limfa merupakan organ penting dalam pembentukan sel darah putih yaitu 

limfosit yang ada hubungannya dengan pembentukan antibodi.  Limfa bersama 

sumsum tulang dan sel-sel hati berperan penting dalam degradasi eritrosit tua 



8 
 

(Tizard, 1988).  Limfa melakukan pembentukan sel limfosit untuk membentuk 

antibodi apabila zat makanan mengandung toksik, zat antinutrisi maupun 

penyakit.  Aktivitas limfa mengakibatkan limfa semakin membesar atau bahkan 

mengecil ukurannya karena limfa terserang penyakit atau gangguan benda asing. 

Salah satu fungsi limfa adalah membentuk zat limfosit yang berhubungan dengan 

pembentukan antibodi. Limfa mempunyai fungsi untuk menyaring darah, 

membuang partikel antigen yang sudah tua.  Bagian limfa yang berfungsi sebagai 

kekebalan tubuh terdiri dari jaringan limfoid dan sel dendritik (Bagus, 2008). 

Fungsi utama limfa adalah menyimpan darah yang tidak ikut dalam peredaran 

darah.  Pengeluaran darah dari limfa disebabkan oleh kontraksi alat tubuh yang 

dapat ditimbulkan oleh emosi, kekurangan zat asam yaitu kenaikan kadar CO2 

darah, gerak badan dan kehilangan darah (Ressang, 1983). 

Bobot persentase limfa ayam adalah 0,18%-0,23% dari bobot hidup 

(Putnam, 1991).  Fungsi limfa sangat bertambah pada beberapa penyakit sehingga, 

alat tubuh ini membesar (Ressang, 1983).  Organ limfoid sekunder seperti limfa 

yang sangat kecil merupakan reaksi terhadap cekaman akibat suhu lingkungan 

panas yang berlangsung dalam jangka waktu lama (Gregg, 2002).   

 

2.3.2. Bursa fabrisius 

Bursa fabrisius adalah organ limfoid primer yang fungsinya sebagai tempat 

pendewasaan dan diferensiasi sel limfosit B yang berperan menerima dan 

memberi reaksi terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh.  Organ ini 

terletak pada daerah dorsal kloaka yang terdiri dari sel sel limfoid yang tersusun 
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atas kelompok-kelompok yang disebut folikel limfoid (Glick, 2000).  Toghyani et 

al. (2010) menyatakan bahwa persentase bobot bursa fabrisius yaitu 0,098% 

bobot hidup.  

Bursa fabrisius berkembang secara cepat pada ayam muda dan mencapai 

ukuran maksimum antara umur 4-12 minggu.  Ayam mengalami regresi bursa 

dengan cepat setelah 20-24 minggu.  Involusi bursa fabrisius dimulai pada umur 

14 minggu hingga 5 bulan.  Kecepatan tumbuh dan regresi bursa fabrisius 

bervariasi tergantung pada tipe, galur, kondisi ayam dan hormon seks, sedangkan 

kecepatan tumbuh dan besar bursa pada anak ayam ada hubungannya dengan 

resistensi terhadap penyakit (Glick, 2000).  Bursa fabrisius yang sering 

membentuk antibodi maka akan menyebabkan deplesi dan pengecilan folikel 

limfoid sehingga berat relatif bursa fabrisius menurun (Tizard, 1987). 

Bobot bursa fabrisius dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan sehingga 

menyebabkan bobot bursa fabrisius menjadi rendah.   Bobot bursa fabrisius yang 

rendah disebabkan karena meningkatnya hormon kortikosteron.  Bobot bursa 

fabrisius mengecil dan membesar seiring peningkatan bobot absolut atau umur 

ternak, sehingga ternak tahan terhadap penyakit (Kusnadi, 2009).  Hal yang 

mempengaruhi tingkat kesehatan individu ternak adalah kondisi lingkungan 

seperti suhu panas dan penyakit tertentu, serta kondisi lain yang ditanggapi 

individu berbeda, sehingga mempengaruhi organ penghasil sel imunitas (Gregg, 

2002). 
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2.3.3. Timus 

Timus ayam terletak pada sisi kanan dan kiri saluran pernafasan.  Warna 

pucat kuning kemerah-merahan, bentuknya tidak teratur dan berjumlah 3-8 lobi 

pada masing-masing leher.  Tiap lobus dihubungkan oleh jaringan ikat dan 

membentuk suatu untaian yang berjalan dekat dengan vena jugularis.  Ukuran 

timus sangat bervariasi, ukuran relatif yang paling besar pada hewan yang baru 

lahir sedangkan ukuran absolutnya terbesar pada waktu pubertas.  Timus pada 

ayam broiler dewasa mengalami atrofi dari parenkhima dan korteks diganti oleh 

jaringan lemak.  Timus yang mengalami atrofi cepat merupakan reaksi terhadap 

stress, sehingga hewan yang mati sesudah menderita sakit yang lama mempunyai 

timus yang sangat kecil (Tizard, 1988).  Fungsi timus belum banyak diketahui 

secara pasti.  Beberapa dugaan diantaranya menghasilkan timosit atau limfosit.  

Timus sendiri tidak menghasilkan antibodi, karena korteks bersifat impermeable 

terhadap antigen.  Antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma yang berkembang 

dari limfosit B, proses ini berlangsung berkat kolaborasi dengan limfosit T 

(Hartono, 1989). 

  Timus pada hewan berumur muda bersifat sangat aktif yang secara normal 

mengalami involusi menjelang pubertas dan bertambahnya umur.  Proses involusi 

ditandai dengan berkurangnya secara bertahap limfosit terutama di daerah korteks, 

pembesaran dari sel-sel epitel retikuler dan parenkim diganti oleh sel-sel lemak. 

Timus pada hewan dewasa terdiri dari jalur-jalur tipis parenkim sehingga banyak 

sel-sel retikuler epitel membesar yang dikelilingi jaringan lemak (Dellman, 1989). 
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Standar bobot timus ayam broiler menurut Toghyani et al (2010), persentase 

bobot timus adalah 0,48%.  Bobot timus sangat bervariasi, ukurannya relatif besar 

saat lahir dan mengalami pengecilan setelah dewasa.  Timus yang sangat kecil 

merupakan reaksi terhadap kasus imunosupresi yang berlangsung lama (Sturkie, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


