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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler memiliki banyak kelebihan yaitu pertumbuhannya cepat dan 

efisien dalam mengubah pakan menjadi daging, namun  memiliki kelemahan yaitu 

mudah mengalami stres akibat cekaman lingkungan dan efek setelah vaksinasi. 

Akibat kondisi stres tersebut, penanganan yang dilakukan peternak adalah dengan 

pembelian obat anti stres sehingga mengeluarkan biaya yang relatif mahal yang 

dapat memberatkan peternak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut adalah dengan mencari alternatif pengganti anti stres yang aman, mudah 

didapat dan bisa dibuat sendiri  dengan pemberian air kelapa dan daun sirih. 

Air kelapa merupakan salah satu produk dari tanaman  kelapa yang  belum 

banyak dimanfaatkan oleh ternak. Ion kalium (  ) dan ion natrium (   ) 

merupakan mineral yang dominan  terdapat dalam air kelapa sehingga dapat 

berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta 

keseimbangan asam basa. Air kelapa juga mengandung biotin yang berfungsi 

dalam metabolisme karbohidrat dan lemak dalam produksi energi. Daun sirih 

secara umum telah dikenal masyarakat sebagai bahan obat tradisional 

sebagaimana antibiotika dan mempunyai daya antibakteri. Kemampuan daun sirih 

tersebut karena adanya kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri memiliki fungsi 

sebagai antibakteri karena di dalam minyak atsiri terdapat kandungan senyawa 

fenol dan turunanya yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. Daun sirih 
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mengandung kavikol dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol yang 

mempunyai daya antibakteri lima kali lipat dari fenol biasa.  

Stres merupakan keadaan atau kondisi ternak terganggu karena adanya 

cekaman pada ternak. Faktor yang menyebabkan stres pada ayam broiler 

diantaranya adalah cekaman panas, adanya penyakit, dan pengaruh vaksin yang 

diberikan. Stres berpengaruh terhadap sistem imunitas sehingga menyebabkan 

imunosupresi. Imunosupresi adalah suatu kondisi dimana terjadi penurunan reaksi 

pembentukan zat kebal tubuh atau antibodi akibat kerusakan organ limfoid. Organ 

limfoid berfungsi sebagai tempat pendewasaan dan diferensiasi bagi sel dari 

pembentuk antibodi, selain itu organ limfoid juga berfungsi sebagai penangkap 

antigen dan membentuk antibodi. Pemberian anti stres organik baik secara tunggal 

maupun kombinasi diharapkan dapat mengurangi stres dan berpengaruh terhadap 

ukuran organ limfoid pada ayam broiler. Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

dilakukan percobaan dan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian 

kombinasi air kelapa dan daun sirih sebagai anti stres organik  terhadap bobot 

relatif organ limfoid ayam broiler.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian anti stres 

organik terhadap bobot relatif organ limfoid pada ayam broiler. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

pemberian anti stres organik terhadap bobot relatif organ limfoid pada ayam 

broiler. 
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Hipotesis penelitian adalah pemberian anti stres organik dapat memberikan 

perkembangan yang maksimal pada organ limfoid dan dapat menggantikan anti 

stres sintetik yang diberikan sebelum dan setelah dilakukanya vaksinasi pada 

ayam broiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


