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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ayam Buras Super 

 

Ayam buras super merupakan salah satu hasil program up grading ayam 

lokal yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas genetik. Ayam buras 

super ini memiliki daging yang berkualitas dengan ayam lokal dan dapat 

diproduksi lebih cepat (Zainal dkk., 2012). Ayam buras super mampu diproduksi 

dalam jangka waktu 8 bulan dengan capaian bobot badan 1096 g/ekor (Iskandar, 

2013). Kebutuhan nutrien untuk ayam buras super periode starter yaitu 21% 

untuk protein dan 3000 kkal/kg ME untuk energi. Kebutuhan nutrien untuk 

finisher yaitu 19% protein kasar, 2900 kkal/kg energi metabolis (Gunawan dan 

Sartika, 2000). 

Faktor yang mempengaruhi produktivitas ayam buras super antara lain 

manajemen pemeliharaan, manajemen pakan dan fisiologi lingkungan. Penagturan 

manajemen pakan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu dan kelembaban 

(Syaffendi, 2010). Ransum yang baik dan berkualitas dapat dimanfaatkan oleh 

ayam dalam memenuhi pertumbuhan ketika kondisi lingkungan nyaman. Ayam 

buras super yang memiliki kemampuan adaptasi lebih baik dibandingkan ayam ras 

dalam suhu lingkungan optimum dapat menggunakan nutrien pakan lebih efisien 

untuk produktivitas (Gunawan dan Sihombing, 2004). Kemampuan yang dimiliki 

ayam buras super tersebut juga mampu meningkatkan bobot potong dibanding 

ayam buras pada umumnya. 



5 
 

2.2.  Frekuensi dan Periode Pemberian Pakan 

Fluktuasi suhu dan kelembaban lingkungan yang terjadi di Indonesia sangat 

mempengaruhi progam pemberian pakan. Ayam dapat mencapai produktivitas 

yang optimal ketika berada pada kondisi nyaman. Suhu dan kelembaban optimum 

untuk ayam adalah 18 – 25ºC serta 50 – 70% (Damerow, 2015). Kombinasi suhu 

dan kelembaban akan menghasilkan Heat Stress Index yang merupakan salah satu 

indikator stress pada ayam. Nilai Heat Stress Index yang masih mampu diterima 

oleh ayam dan tidak menyebabkan stress panas adalah 160 (Palupi, 2015). 

Frekuensi dan periode pemberian pakan merupakan program manajemen 

pemberian pakan yang memperhatikan fluktuasi suhu dan kelembaban relatif. 

Pakan diberikan pada waktu dimana suhu dalam keadaan nyaman untuk ayam dan 

periode disesuaikan dengan panjang serta pendeknya akses pakan ayam. Menurut 

Shariatmadari (2011) perencanaan program pemberian pakan diperlukan 

memperhatikan fisiologi lingkungan seperti temperatur dan kelembaban. 

Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan akan menambah 

beban panas dan memicu heat stress. Heat stress terjadi saat penjumalah suhu dan 

kelembaban melebihi 160 dan terjadi selama lebih dari 4 jam dalam sehari 

(Iyasere, 2014). 

Menejemen pemberian pakan dengan frekuensi lebih dari 1 kali pada suhu 

dan kelembaban nyaman tidak akan memicu stress panas akibat penambahan 

beban panas  tubuh (Buyse dan Decuypere, 2003). Suhu dan kelembaban ayam 

tersebut yaitu 21
o
C serta 50 – 65% sehingga tidak menurunkan performa ayam 

(Purswell dkk., 2012). 
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2.3. Eritrosit  

 

Kadar eritrosit di dalam darah menandakan kemampuan darah dalam 

mengangkut oksigen dan digunakan untuk proses metabolism tubuh (Isroli dkk., 

2009). Menurut Sriwati dkk. (2005) bahwa jumlah eritrosit berada pada kisaran 

normal yaitu 2,3-3,5 x 10
6
/µL. Jumlah eritrosit dan kadar hemoglobin akan 

meningkat pada temperatur lingkungan rendah dan akan menurun pada temperatur 

lingkungan yang tinggi (Rosita dkk., 2013). Kurangnya prekusor seperti zat besi 

dan asam amino yang membantu proses pembentukan eritrosit akan menyebabkan 

penurunan jumlah eritrosit (Wardhana dkk., 2001). 

Jumlah eritrosit dipengaruhi oleh bangsa dan jenis ternak, jenis kelamin, 

umur, kondisi tubuh, variasi harian, kondisi nutrisi, aktivitas fisik, temperatur 

lingkungan dan keadaan stres (Swenson, 1977). Menurut Rosita dkk. (2013), 

menyatakan ternak yang banyak melakukan aktivitas akan memiliki jumlah 

eritrosit yang banyak pula, karena ternak akan mengonsumsi banyak oksigen.  

 

2.4. Hemoglobin  

 

Hemoglobin merupakan suatu senyawa kompleks yang berfungsi membawa 

oksigen yang terdapat di dalam sel darah merah menuju sel-sel jaringan tubuh 

(Fahrurozi dkk., 2013). Kadar normal hemoglobin ayam dan unggas lainnya 

berada pada kisaran 7,0-13,0 g/dl (Patria dkk., 2013). Menurut Borges dkk. (2004) 

rataan kadar hemogoblin pada ayam adalah 8,75 g/dL.  

Hemoglobin terdapat di paru-paru dan bertugas untuk membawa O2 keluar 

dari paru-paru serta membawa CO2  kembali ke paru-paru (Yuniwarti, 2015). 
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Peningkatan hemoglobin terjadi seiring dengan peningkatan metabolisme tubuh 

sehingga saat stress hemoglobin akan meningkat untuk proses termoregulasi 

(Rosita dkk., 2015). Menurut Kusnadi (2009) saat cekaman panas mengakibatkan 

turunnya kadar oksigen di dalam tubuh ayam sehingga memicu hemoglobin untuk 

memperbanyak diri.  

 

2.5. Leukosit 

 

Leukosit atau sel darah putih merupakan slaah satu bagian dari sistem 

pertahanan tubuh ayam. Peran leukosit yaitu mencegah penyakit untuk menyerang 

tubuh dengan cara  membentuk antibodi untuk menghancurkan penyerbu tidak 

aktif (Asterizka, 2012). Rentang nilai normal leukosit pada ayam adalah 7 – 32 

10
3
/µl (Coles, 2006). Menurut Tamzil (2014) saat comfort zone kadar leukosit 

pada ayam berkisar 7,31 10
3
/µl dan mengalami penuruanan menjadi 4,38 10

3
/µl 

saat cekaman panas. Temperatur lingkungan merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap metabolisme tubuh ayam 

sehingga kenaikannya berdampak pula pada jumlah sel leukosit (Blahova dkk., 

2007). 

Kenaikan temperatur lingkungan mencapai 29 – 35 °C dan kelembaban 56 – 

91% menyebabkan terjadinya penurunan sel darah putih akibat heat stress (Salam 

dkk., 2013). Menurut Kang dkk. (2011) terjadi penuruanan kadar leukosit 

sebanyak 4% akibat stress panas dimana ayam tidak mampu berdaptasi terhadap 

penyajian ransum yang diberikan sehingga terjadi degradasi pada sel-sel darah 

putih. Ketika ayam terpapar heat stress yaitu pada suhu 35 °C lebih dari 4 jam 
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akses pakan selama 12 jam menjadi terganggu sehingga terjadi upaya pengualaran 

panas tubuh dan berakibat sel-sel darah putih mengalami penuruanan (Elkheir 

dkk., 2008). 

 

2.6. Heterofil/Limfosit 

 

Rasio heterofil limfosit merupakan indicator ketahanan tubuh untu 

mengetahui respon ayam terhadap cekaman panas yang dialami (Apriliyani dkk., 

2013). Menurut Mahmud (2016) rasio heterofil-limfosit untuk ayam kampung 

broiler berkisar antara 0,73 – 0,84. Ratio H/L merupakan indicator stress pada 

ayam. H/L akan mengalami peningkatan saat ayam terkena cekaman panas 

(Turkyilmas, 2008). Meskipun rasio H/L merupakan indikator untuk respon 

terhadap heat stress, tetapi tidak menandakan bahwa respon terhadap kekebalan 

tubuh juga berbeda dimana genetik mempengaruhi hal tersebut (Mahmoud dan 

Yassen, 2005). 

Rasio H/L dapat mengalami peningkatan saat kondisi cekaman panas karena 

akibat penurunan jumlah limfosit dalam usaha termoregulasi (Kusnadi dan 

Rachmat, 2008). Menurut Tamzil (2014) saat cekaman panas terjadi gangguan 

pada sel-sel pembentukan energi akibat meningkatnya metabolisme dan 

berkurangnya oksigen sehingga menurunkan jumlah limfosit. Kadar oksigen yang 

berkurang disebabkan adanya proses katabolisme yang memerlukan oksigen. 

Namun kondisi ayam yang selalu dalam keadaan nyaman memicu rendahnya nilai 

H/L dengan penurunan heterofil dan kenaikan limfosit (Mahmoud dan Yassen, 

2005). 
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2.7. Glukosa  

Glukosa merupakan salah satu molekul penting dalam sistem metabolisme 

tubuh ayam. Glukosa berperan sebagai sumber energy sehingga kadarnya di 

dalam darah sangat mempengaruhi kondisi ayam Mushawwir dan Latipudin 

(2011). Menurut Mahmud (2016) bahwa kadar glukosa pada ayam kampung 

broiler berkisar antara 219 – 225 mg/dL. Manajemen pemberian pakan diperlukan 

saat ayam terekspos pada temperatur tinggi untuk mengurangi peningkatan 

glukosa darah (Mujahid, 2011). Menurut Altan dkk. (2000) paparan temperatur 

tinggi (39
0
C) selama kurang dari 2 jam tidak mempengaruhi profil darah ayam 

terutama glukosa.  

Ayam mampu beradaptasi dengan waktu penyajian ransum untuk mengatur 

konsumsi energi sehingga mempengaruhi kadar glukosa darah (Diara dan 

Tabuaciri, 2014). Ayam mampu mengatur konsumsi ransum dimana saat 

memerlukan energi untuk termoregulasi karena cekaman panas ayam akan 

mengurangi konsumsi akibat kadar glukosa di dalam darah tinggi dan glukosa 

dibawa aliran darah menuju ke hati (Ferket dan Gernat, 2006). 

 

 

  


