
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebutuhan Telur di Indonesia 

Perkembangan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke 

tahun menjadikan kebutuhan protein semakin tinggi. Salah  satu  komoditi 

peternakan sebagai  hasil  protein  hewani  adalah  telur. Telur sebagai salah satu 

sumber protein hewani yang mudah didapat dan murah diharapkan membantu 

tercapainya kebutuhan protein di Indonesia. Tingkat produksi telur ayam ras di 

Indonesia secara nasional pada tahun 2015-2016 meningkat 4,03% (Kementan, 

2017). Rata-rata pertumbuhan permintaan telur ayam di Indonesia tahun 2015-

2017 meningkat mencapai 4,78% per tahun (Kementan, 2017). Hal ini 

menandakan bahwa kebutuhan telur di Indonesia belum terpenuhi. 

2.2. Ayam Petelur 

  Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara dengan 

tujuan untuk diambil telurnya. Ayam-ayam  itu pada dasarnya adalah ayam ras 

yang merupakan hasil perkawinan silang antara berbagai bangsa ayam  hutan 

(Abidin, 2003). Berbagai seleksi telah dilakukan, salah satunya diarahkan pada 

warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur 

cokelat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan 

ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat 

jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan. Inilah yang kemudian dikenal dengan 

ayam petelur unggul (Suprijatna, 2008). Terdapat dua macam tipe ayam petelur 
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(Rasyaf , 2007). Pertama adalah tipe ayam petelur ringan, ayam ini sering disebut 

dengan ayam petelur putih yang mempunyai ciri-ciri badan ramping atau kecil 

mungil, bulunya putih bersih dan berjengger merah. Ayam tipe ini umumnya 

berasal dari galur murni White Leghorn yang mampu bertelur lebih dari 260 

butir/tahun. Ayam tipe ini sensitif terhadap cuaca panas dan keributan. Kedua 

adalah tipe ayam petelur medium, bobot badan ayam ini cukup berat, sehingga 

ayam ini disebut ayam dwiguna. Ayam ini umumnya mempunyai bulu berwarna 

coklat dan menghasilkan telur berwarna coklat pula. Ayam tipe ringan akan mulai 

menginjak masa bertelur pada umur 15-16 minggu, sedangkan ayam tipe medium 

mulai bertelur antara 22-24 minggu. Salah satu tipe ayam petelur medium adalah 

strain Isa Brown. Ayam tipe ini berkarakteristik tenang, tubuh sedang, warna telur 

dan bulu coklat. Strain Isa Brown mulai di kembangkan pada tahun 1972 yang 

memiliki produksi telur tinggi yakni sekitar 300 butir lebih /tahun. Suhu yang 

nyaman untuk pemeliharaan ayam petelur adalah 21-28
o
C (Astuti, dkk., 2010). 

Komposisi kandungan nutrisi dalam ransum menurut SNI disajikan dalam Tabel 

1. 

       Tabel 1. SNI Kandungan Nutrisi Ransum  Ayam Petelur Periode Layer 

     Nutrisi Persentase (%) 

Kadar Air Maks   14,0 

Protein Min     16,0 

Lemak Maks     7,0 

Serat Kasar Maks     7,0 

Abu Maks   14,0 

Sumber: SNI 01-3929-2006 
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2.3. Darah 

Darah merupakan salah satu cairan tubuh yang terdapat dalam pembuluh 

darah dan mengalir ke seluruh tubuh, tersusun dari cairan yang disebut plasma 

(60-70%) terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, enzim, hormon, dan 

sisanya sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit dan trombosit (Swenson, 

1970). Darah berfungsi sebagai penyerapan dan transport zat-zat nutrient dari 

saluran pencernaan ke seluruh jaringan, mengangkut gas-gas dalam darah menuju 

jaringan-jaringan, mengatur keseimbangan 11 konsentrasi air pada jaringan tubuh, 

berperan penting dalam proses regulasi dan pengaturan suhu tubuh pada makhluk 

hidup (Sturkie, 1976). Darah juga membawa keluar beberapa produk metabolit 

yang dikeluarkan oleh setiap sel seperti karbondioksida, asam laktat, buangan 

bernitrogen dari metabolisme protein dan panas (Cunningham, 2002).  

2.4. Eritrosit 

Eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi 

membawa oksigen ke jaringan - jaringan tubuh lewat darah. Eritrosit terdiri dari 

air (65%), hemoglobin (33%), sisanya terdiri dari sel stroma, lemak, mineral, 

vitamin, bahan organik, dan ion K (Kusumawati, 2004). Jumlah eritrosit ayam 

petelur normal menurut Guyton (1996) berada pada kisaran 2,0-3,2  x 10
6
/mm3. 

Rata-rata daur hidup eritrosit manusia sekitar 50 sampai 60 hari, sedangkan pada 

unggas rata-rata 28 sampai 35 hari dan memiliki daur hidup yang singkat namun 

daya tahannya cukup tinggi (Sturkie, 1976). Fungsi utama eritrosit adalah 

membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat 

karbondioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru –paru (Guyton 
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dan Hall, 2010). Proses pembentukan eritrosit yang diproduksi setiap hari di 

dalam sumsum tulang memerlukan prekusor antara lain besi, mangan, kobalt, 

vitamin, asam amino dan hormon untuk mensintesis pembentukan sel darah 

(Hoffbrand dan Pettit, 1996). Kurangnya prekusor seperti zat besi dan asam amino 

yang membantu proses pembentukan eritrosit akan menyebabkan penurunan 

jumlah eritrosit (Wardhana et al, 2001). Selain itu, faktor yang mempengaruhi 

jumlah eritrosit dalam sirkulasi antara lain hormon eritropoietin yang berfungsi 

merangsang pembentukan eritrosit (eritropoiesis) dengan memicu produksi 

proeritroblas dari sel-sel hemopoietik dalam sumsum tulang (Meyer dan Harvey, 

2004), umur dan jenis kelamin (Suprijatna, 2008), dan aktivitas individu, nutrisi, 

ketinggian tempat, dan suhu lingkungan (Guyton dan Hall, 2010).  

2.5. Hematokrit 

Hematokrit adalah besarnya volume eritrosit di dalam 100 mm
3
 darah dan 

dinyatakan  dalam  persen  (Hoffbrand dan Pettit, 1996). Budiman (2007) 

menyatakan bahwa fungsi lain dari hematokrit yaitu mengukur proporsi eritrosit, 

sebab hematokrit dapat mengukur konsentrasi eritrosit. Jumlah hematokrit ayam 

petelur normal menurut Dharmawan (2002) berada pada kisaran 22%-35%. 

Jumlah eritrosit dan  nilai hematokrit berjalan sejajar satu sama lain (Natalia, 

2008). Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarsih (2005) bahwa kadar hematokrit 

sangat tergantung pada jumlah sel eritrosit, karena eritrosit merupakan masa sel 

terbesar dalam darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hematokrit yaitu 

kerusakan eritrosit, penurunan produksi eritrosit, jumlah eritrosit dan ukuran 

eritrosit (Wardhana dkk., 2001). Selain itu, hal yang mengakibatkan rendahnya 
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nilai hematokrit adalah konstannya jumlah eritrosit pada saat volume plasma 

semakin meningkat (Challenger et al, 2001). Peningkatan kadar hematokrit dapat 

terjadi pada keadaan edema hebat yang akan terjadi pengeluaran cairan dari 

pembuluh darah ke jaringan ekstravaskule (Winarsih, 2005). Peningkatan atau 

penurunan hematokrit dalam darah mempengaruhi viskositas darah. Semakin 

besar persentase hematokrit maka semakin banyak gesekan yang terjadi di dalam 

sirkulasi darah pada berbagai lapisan darah dan gesekan ini menentukan 

viskositas, oleh karena itu viskositas darah meningkat dengan bersamaan 

hematokrit pun meningkat (Guyton, 1997). Penyimpangan dari nilai hematokrit 

berpengaruh penting terhadap kemampuan darah untuk membawa oksigen 

(Natalia, 2008). 

2.6. MCV (Mean Corpuscular Values) 

MCV adalah volume eritrosit rata-rata di dalam darah. MCV normal pada 

ayam petelur adalah 90-140 fL (Bounous et al, 2000). Eritrosit yang mempunyai 

ukuran normal disebut normositik, eritrosit yang mempunyai ukuran kecil disebut 

mikrositik dan eritrosit yang mempunyai ukuran besar disebut makrositik. MCV 

yang kecil di bawah normal dapat mengindikasikan adanya anemia akibat 

defisiensi zat besi, thalasemia, dan anemia sekunder (Rosmalawati, 2008). Ukuran 

eritrosit juga digunakan untuk mengklasifikasikan anemia. Pada anemia 

normositik eritrosit berukuran normal dan MCV normal, pada anemia mikrositik 

eritrosit berukuran kecil dan MCV menurun, serta pada anemia makrositik 

eritrosit berukuran besar dan MCV meningkat (Rahman, 2007). MCV didapatkan 
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dengan cara membagi persentase hematokrit dengan jumlah eritrosit (Adriani et 

al, 2010). 

2.7. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) 

MCH normal pada ayam petelur adalah 33-47 pg / sel. Eritrsoit yang besar 

(makrositik) biasanya memiliki nilai MCH yang tinggi dan sebaliknya eritrosit 

yang kecil biasanya memiliki nilai MCH yang rendah (Bashar et al, 2010). 

Swenson (1997) menyatakan bahwa hemoglobin dalam eritrosit merupakan ikatan 

kompleks protein terkonjugasi dibentuk oleh pigmen dan protein globin. Warna 

merah pada hemoglobin disebabkan oleh heme, suatu ikatan metalik mengandung 

sebuah atom besi (Swenson, 1993). Campbell (1995) menyatakan bahwa pada 

berbagai jenis unggas yang normal, hemoglobin menempati sepertiga dari volume 

eritrosit dan menurut Natalia (2008) bahwa kadar hemoglobin berjalan sejajar 

dengan jumlah eritrosit. Kerusakan atau peradangan dalam mukosa usus dapat 

menyebabkan gangguan produksi hemoglobin sehingga kemampuan unggas 

dalam penyerapan nutrisi dari ransum yang dikonsumsi menurun mengakibatkan 

penyerapan zat besi mengalami gangguan dan berdampak terhadap pembentukan 

hemoglobin yang tidak sempurna (Budiman, 2007). Jumlah oksigen yang 

berkurang dalam jaringan juga menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin, 

karena fungsi utama hemoglobin adalah membawa oksigen dari paru-paru untuk 

dibawa ke jaringan seluruh tubuh (Guyton dan Hall, 2010). Kadar hemoglobin 

yang rendah akhirnya mengakibatkan pembentukan eritrosit terhambat (Hartlova 

et al, 2002).  
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2.8. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) 

MCHC menggambarkan konsentrasi hemoglobin pada setiap sel eritrosit. 

MCHC normal pada ayam petelur adalah 26-35 g/100 mL (Bounous et al, 2000). 

Nilai MCHC merupakan indikator paling penting untuk mengamati terapi anemia. 

Hal ini dikarenakan MCHC menggunakan dua penentu paling akurat pada 

hematologi, yaitu hemoglobin dan hematokrit, yang digunakan dalam 

perhitungan. MCHC digunakan untuk mengukur konsentrasi rata-rata hemoglobin 

eritrosit yaitu dengan membagi hemoglobin dengan hematokrit (Fischbach dan 

Marshall, 2009). Eritrosit dengan konsentrasi hemoglobin yang normal disebut 

normokromik dan eritrosit dengan konsentrasi hemoglobin yang rendah disebut 

hipokromik (Nordenson, 2007).  

2.9. Jambe (Areca catechu) 

Tanaman jambe merupakan tanaman famili Arecaceae yang dapat 

mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus bergaris tengah 15 cm. 

Buahnya berkecambah setelah 1,5 bulan dan 4 bulan kemudian mempunyai 

jambul daun-daun kecil yang belum terbuka. Pembentukan batang baru terjadi 

setelah 2 tahun dan berbuah pada umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah. 

Tanaman ini berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa 

hidup 25-30 tahun. Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak 

berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji tampak 

perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan menembus 

endosperm yang berwarna agak keputihan (Depkes RI, 1989). Pemanfaatan biji 

jambe sebagai obat tradisional telah digunakan secara luas sejak ratusan tahun 
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lalu. Diperkirakan, populasi pengguna biji jambe secara berkala dalam berbagai 

bentuk sediaan mencapai sekitar 500 juta orang. Terdapat sekitar 200 – 600 juta 

orang di dunia mengonsumsi jambe selama hidup mereka (Giri et al., 2006). 

Kandungan utama biji jambe adalah karbohidrat, lemak, serat, polyphenol 

termasuk flavonoids, tanin, alkaloid, dan mineral (IARC, 2004). Jenis alkaloid 

yang dominan yang terdapat di dalam biji jambe dan yang kemungkinannya 

mempunyai efek antelmintik adalah arekolin (Suryati dan Suprapto, 1988). 

Arekolin bersifat racun bagi beberapa jenis cacing (Lutony, 1993) dan 

menyebabkan paralisis sementara (Firgorita, 1991). Kemampuan daya antelmintik 

berkaitan dengan kandungan senyawa tanin dari ekstrak etanol biji pinang yang 

mampu menghambat enzim dan merusak membran (Shahidi & Naczk, 1995). 

2.10. Binahong (Anredera cordifolia)   

Tanaman binahong berasal dari dataran Cina dengan nama asalnya adalah 

Dheng shan chi. Di Indonesia tanaman ini dikenal sebagai gendola yang sering 

digunakan sebagai gapura yang melingkar di atas jalan taman. Daun binahong 

merupakan salah satu tanaman yang berdaun tunggal, bertangkai sangat pendek, 

pertulangan menyirip, tersusun berseling, berwarna hijau muda, berbentuk 

jantung, memiliki panjang sekitar 3-7 cm, helaian daun tipis lemas, ujung runcing, 

pangkal berbelah, tepi rata atau bergelombang, permukaan halus dan licin 

(Rachmawati, 2007). Binahong merupakan tanaman herbal yang cepat tumbuh di 

daerah lembab dan dingin,sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan di 

iklim tropis seperti di Indonesia. Umumnya, masyarakat menggunakan tanaman 

ini sebagai obat luka luar, obat luka dalam, gastritis, dan penurun kolesterol. 
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Proses pengolahan yang digunakan biasanya untuk obat berupa pembuatan jus, 

pembuatan ekstraksi, dikonsumsi daun segarnya, perebusan bagian daun, dan 

lainnya (Shabella, 2013).  

Simplisia daun binahong terkandung zat antimikroba dan senyawa 

alkaloid, polifenol, dan saponin (Annisa, 2007). Sedangkan dalam penelitian 

Uchida (2003) menyatakan bahwa kandungan daun binahong terdapat aktivitas 

antioksidan, asam askorbat, dan total fenol yang cukup tinggi. Mekanisme kerja 

zat antimikroba dalam melakukan efeknya terhadap mikroorganisme adalah 

merusak dinding sel, merubah permeabilitas membran sel, kerusakan sitoplasma, 

menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan enzim 

(Pelczar, 2008). Kandungan asam askorbat dapat meningkatkan daya tahan 

terhadap infeksi dan berfungsi dalam pemeliharaan membrane mukosa. Asam 

askorbat juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi serta mempercepat 

penyembuhan (Uchida, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 


