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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler merupakan ayam hasil perkawinan silang, rekayasa maupun 

seleksi yang dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya (Santosa dan       

Sudaryani, 2015). Ayam broiler memiliki banyak kelebihan yaitu pertumbuhanya 

cepat dan efisien dalam mengubah makanan menjadi daging. Namun, ayam 

broiler juga memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami stres dan mudah 

terserang penyakit akibat virus, bakteri dan kapang yang dapat menurunkan 

produktivitas ayam broiler. Stres pada ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti manajemen pemeliharaan, pemberian ransum yang kurang baik dan  

iklim tropis negara Indonesia yang menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak 

sesuai dengan suhu dan kelembaban tinggi.  

Stres pada ayam terjadi jika ayam berada pada suhu lingkungan di atas 28°C 

dan kelembaban lingkungan di atas 70% (Santosa dan Sudaryani, 2015). Hal ini 

terjadi karena ayam merupakan hewan homeotermik yang secara alami dapat 

menstabilkan suhu tubuh bila terjadi perubahan suhu lingkungan. Tingkat stres 

pada ayam dapat diketahui dari nilai heat index (HI) yang dapat diperoleh dengan 

mengkalkulasi suhu dan persentase kelembaban dengan menjumlahkan suhu 

dalam satuan fahrenheit dengan kelembaban relatif terukur. Kondisi stres panas 

pada ayam dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Pada kondisi stres panas, 

jumlah leukosit, jumlah eritrosit dan antibodi pada ayam akan menurun. Maka 

dari itu, stres panas pada ayam broiler perlu dikurangi. Kondisi stres pada ayam 
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dapat dikurangi dengan pemberian bahan aditif yang banyak mengandung 

antioksidan. Contoh bahan aditif yang mengandung antioksidan adalah bahan 

herbal yang banyak ditemui di Indonesia salah satunya adalah Jahe. 

Jahe merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang mudah ditemukan di 

Indonesia yang mengandung komponen bioaktif seperti gingerol, shogaol dan 

zingerone yang memberikan efek farmakologi dan fisiologi seperti antioksidan, 

antikarsinogenik, antiinflamasi, analgesik, non-toksik dan non-mutagenik 

meskipun pada konsentrasi tinggi (Stoilova dkk., 2007). Selain itu, tepung Jahe 

juga mengandung vitamin A, B, C, lemak, asam organik dan asam lemak mudah 

terbang berupa zingeron, zingerol, zingeberol, zingiberin, borneol, sineol dan 

feladren (Setyaningrum dan Saparinto, 2013). Penambahan tepung Jahe dapat 

memperbaiki proses pencernaan dan meningkatkan proses penyerapan dalam 

usus. Peningkatan proses penyerapan di dalam usus berpengaruh terhadap 

transportasi berbagai komponen di dalam tubuh, seperti nutrisi, oksigen, karbon 

dioksida, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penambahan tepung 

Jahe dalam ransum dapat meningkatkan laju pencernaan karena kandungan 

minyak atsiri dalam jahe yang berfungsi membantu kerja enzim pencernaan 

(Mario dkk., 2013). Kondisi tersebut dapat dilihat melalui pemeriksaan gambaran 

darah yang merupakan salah satu parameter penting dari status kesehatan hewan. 

Darah merupakan komponen penting yang berperan dalam proses fisiologis 

tubuh yang mengalir melalui pembuluh darah dan sistem kardiovaskuler. Darah 

ayam mengandung eritrosit, leukosit, trombosit dan plasma darah. Darah 

merupakan parameter status kesehatan pada ayam. Jumlah sel darah merah yang 
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kurang dari normal akan menyebabkan hewan mudah terkena penyakit, sehingga 

jumlah sel darah merah dapat digunakan sebagai  indikator suatu penyakit pada 

ayam (Yuniwarti, 2015). Fungsi utama dari sel darah merah adalah mengangkut 

hemoglobin (Hb). Fungsi hemoglobin adalah sebagai pembawa O2 dari paru-paru 

ke jaringan dan mengangkut nutrien hasil metabolisme untuk diedarkan ke seluruh 

tubuh. Jumlah eritrosit dan hemoglobin menentukan kemampuan darah dalam 

transportasi oksigen dan nutrien ke jaringan  (Peaker, 1975).  

Parameter hematologis seperti jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai 

hematokrit telah diketahui sebagai indikator dari status fisiologis ternak yang baik, 

sehingga analisis hematologis dapat digunakan untuk mengetahui status kesehatan 

ternak. Respon ternak dalam berbagai kondisi fisiologis dapat diketahui 

berdasarkan analisis hematologis terhadap ternak tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan 

tepung Jahe dalam ransum ayam broiler terhadap jumlah eritrosit, kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah dapat memberikan data ilmiah tentang pemberian tepung Jahe dalam 

ransum ayam broiler terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai 

eritrosit sehingga dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan tepung Jahe (Zingiber 

officinale Rosc.) pada ransum dapat menjaga profil darah meliputi jumlah 

eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai hematokrit. 


