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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ayam Broiler dan Ransum Ayam Broiler 

Ayam pedaging memiliki sifat antara lain badan berbentuk segi empat, 

gerakan lamban, bulunya luas dan lebar dengan alas dada bulat serta bulunya tebal 

dan agak longgar (Yuwanta, 2008). Ayam broiler adalah ayam tipe pedaging yang 

dihasilkan dari hasil seleksi sistematis sehingga dapat tumbuh dan mencapai 

bobot badan tertentu dalam waktu relatif singkat (Murwani, 2010).  

Tujuan pemeliharaan ayam pedaging adalah untuk memproduksi daging 

(Yuwanta, 2008). Produktivitas ayam broiler sangat dipengaruhi oleh kualitas 

pakan yang dikonsumsi, karena ayam broiler membutuhkan nutrien yang cukup 

untuk menunjang proses pertumbuhan pada jaringan tubuh (Anggitasari et al., 

2016). 

Pakan adalah campuran berbagai bahan pakan yang disusun dan diberikan 

pada ternak untuk memenuhi kebutuhannya (Pujaningsih, 2011). Ransum dibuat 

dari beberapa bahan baku makanan dari berbagai sumber, yang disusun dengan 

cara-cara tertentu, kandungan nutriennya disesuaikan dengan kebutuhan ayam 

(Sudarmono, 2007). Pakan biasanya ditambahkan antibiotik dengan tujuan 

meningkatkan performa ternak, sehingga pakan yang digunakan dipesan khusus 

agar dapat dipastikan tidak menggunakan antibiotik. 

 Sejumlah nutrien seperti energi, protein, vitamin, dan mineral harus 

dipenuhi dalam pakan untuk dapat menghasilkan pertumbuhan dan produksi 
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maksimal (Suci dan Widya, 2012). Performa ayam juga mempengaruhi kebutuhan 

nutrien pakan yang disusun (Yaman, 2010).  

Ayam pedaging terdapat 2 fase yaitu fase starter dan finisher, dan pada 

setiap fase memiliki kebutuhan nutrien yang berbeda. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Fadilah (2010) yang menyatakan bahwa kebutuhan nutrien ayam 

pedaging berbeda-beda tergantung pada jenis unggas, bangsa, umur, fase produksi 

dan jenis kelamin. Kebutuhan nutrien ayam pedaging berdasarkan fase menurut 

SNI (2008) disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Ayam Pedaging 

Nutrien Starter (0-3 minggu) Finisher (3-6 minggu) 

Kadar air (%)* 10,00 10,00 

Protein (%)* 23,00 20,00 

Energi (Kkal EM/kg)* 3200,00 3200,00 

Lisin (%)* 1,10 1,00 

Metionin (%)* 0,50 0,38 

Metionin + sistin (%)* 0,90 0,72 

Ca (%)* 1,00 0,90 

P tersedia (%)* 0,45 0,35 

P total (%)** 0,60 - 1,00 0,60 - 1,00 

Sumber : *NRC (1994); **SNI (2008) 

2.2.  Antibiotik 

 Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroba atau 

dapat diproduksi secara sintetik yang berfungsi membunuh atau menghambat 

perkembangan bakteri dan mikroba lain (Anggorodi, 1994). Antibiotik umum 

dipakai untuk pakan imbuhan sebagai pemacu pertumbuhan untuk meningkatkan 

kinerja ternak (Haryati, 2011). Jenis antibiotik yang sering digunakan dalam 
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pakan ternak adalah Zinc Bacitracin, monensin, chloroxy, tetracycline, 

virginiamycine dan benzyl penicillin (Kompiang, 2009). 

Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan 

dapat membahayakan konsumen yang mengonsumsi produk tersebut yakni timbul 

bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang ditinggalkan (Bintang et al., 2007). 

Selain dapat menyebabkan resistensi, residu antibiotik dapat menimbulkan alergi 

dan kemungkinan keracunan (Murdiati, 1997). Departemen Pertanian (2017) 

tentang klasifikasi obat hewan telah melarang penggunaan antibiotik terhadap 

hewan ternak. Alternatif pengganti antibiotik untuk ternak yaitu probiotik, 

prebiotik, asam organik, asam lemak, enzim, mineral organik dan penangkal 

toksin (Haryati, 2011). 

2.3. Spirulina platensis (S. platensis) sebagai Prebiotik 

Prebiotik adalah suatu bahan makanan yang tidak dapat dicerna dan 

mempunyai pengaruh yang menguntungkan pada inang melalui stimulasi 

pertumbuhan dan atau aktivitas secara selektif terhadap satu atau beberapa jenis 

mikroba menguntungkan dalam pencernaan (Haryati, 2011). Prebiotik memiliki 

kemampuan untuk merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh ayam (Solihat, 

2010). Ransum yang mengandung prebiotik dapat meningkatkan daya cerna dan 

akhirnya dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ayam broiler (Daud et al., 

2009). Contoh bahan yang dapat digunakan sebagai prebiotik adalah Chlorella 

sp., Tetraselmis sp., Dunaliella salina, Scenedesmus sp., Chlorococcum sp., 

Cylindrospermum sp. dan S. platensis (Hadebe dan Odhav, 2016).  
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S. platensis merupakan golongan mikroalga yang dapat hidup pada media 

kaya nitrogen organik, mikroalga ini potensial dikembangkan sebagai produk 

pakan ataupun pangan (Nurzamzam, 2015). S. platensis merupakan mikroalga 

yang dapat memproduksi cyanocobalamine, pigmen antioksidan antara lain 

karoten, tokoferol, asam y-linoleat (Setyaningsih et al., 2011). Kandungan nutrien 

S. platensis yang lengkap terutama protein yang tinggi menyebabkan S. platensis 

memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber protein 

(Munawaroh, 2016). 

S. platensis mempunyai sumber protein yang potensial bagi makhluk hidup 

baik manusia ataupun hewan ternak (Hariyati, 2008) mengingat komposisi 

nutriennya yang lengkap dan mudah dicerna serta khasiat farmasetikanya, maka 

mikroalga ini dapat berperan sebagai sumber pakan fungsional (Suharyanto et al., 

2014).  S. platensis dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat yang 

terdapat di dalam  saluran pencernaan seperti Lactobacillus, Streptococcus, dan 

Bifidobacteria serta dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen seperti E. colli 

dan Proteus vulgaris (Bhowmik et al., 2009). 

S. platensis memiliki kandungan oligosakarida berupa mannosa dan 

rhamnosa (Gupta et al., 2017). Oligosakarida diketahui dapat menstimulasi 

pertumbuhan mikroba nonpatogenik seperti bakteri asam laktat (Hadebe dan 

Odhav, 2016). Pemberian S. platensis dapat meningkatkan bakteri asam laktat 

pada ileum dan sekum (Shanmugapriya et al., 2015). 
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2.4. Leukosit dan Diferensial Leukosit 

Faktor-faktor yang mempengaruhi leukosit adalah aktivitas biologis, kondisi 

lingkungan, umur dan pakan (Purnomo et al., 2016). Leukosit merupakan sel 

darah yang memiliki inti sel dan memiliki kemampuan gerak yang independen 

(Frandson, 1992). Jumlah leukosit pada ayam berkisar antara 9 - 56 × 10
3
/µl 

(Aiello dan Moses, 1998). Secara umum total leukosit dan diferensial leukosit 

dapat memberikan gambaran dan status kesehatan pada hewan (Sugiharto, 2014). 

Diferensial leukosit adalah kesatuan total dari jumlah sel darah putih pada 

sistem sirkulasi yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

perhitungan sel darah putih dalam sistem sirkulasi (Sismanto, 2007). Sel-sel darah 

putih normal dikelompokkan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit 

terdiri dari heterofil, eosinofil dan basofil, sedangkan agranulosit terdiri dari 

limfosit dan monosit (Purnomo et al., 2016). 

Heterofil adalah bagian dari leukosit yang termasuk ke dalam kelompok 

granulosit dan berada pada garis depan yang berfungsi sebagai pertahanan awal 

terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan infeksi atau peradangan (Purnomo 

et al., 2016). Heterofil bekerja dengan cara fagositosis yaitu dengan mengurung 

mikroorganisme asing di dalam sitoplasmanya yang mengandung enzim 

proteolitik (Sismanto, 2007). Jumlah heterofil normal pada ayam broiler adalah 

sebesar 20 - 40% (Hendro et al., 2013). 

Eosinofil adalah diferensial dari sel darah putih yang berperan dalam 

detoksifikasi, baik terhadap protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui 

paru-paru ataupun saluran cerna, maupun racun yang dihasilkan oleh bakteri dan 
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parasit (Frandson et al., 2009). Sel eosinofil mempunyai granular sitoplasma 

bewarna merah terang apabila dilakukan pewarnaan menggunakan zat warna 

eosin (Suzanti, 2006). Rataan persentase eosinofil pada ayam broiler berkisar 

antara 2,7 - 7,3% (Rosmalawati, 2008). 

Limfosit dibagi menjadi dua yaitu limfosit T yang berasal dari Thymus dan 

limfosit B yang berasal dari Bursa fabricius. Limfosit T menghasilkan tanggap 

kebal yang berperantara sel yaitu tanggap kebal seluler, limfosit juga 

menghasilkan limphokinase yang mencegah pertumbuhan makrofag dan 

merupakan media kekebalan, sedangkan limfosit B berjumlah sedikit dan 

berperan dalam reaksi kekebalan humoral yaitu dengan menjadi sel plasma 

berbentuk antibody (Tizard, 1982; Budiman 2007). Kisaran  persentase limfosit 

dalam darah ayam yaitu sekitar 56 - 65% (Rosmalawati, 2008). Limfosit berperan 

dalam merespon benda asing dengan membentuk antibodi yang bersirkulasi di 

dalam darah atau dalam pengembangan imunitas (Hendro et al., 2013). Faktor 

yang mempengaruhi jumlah limfosit adalah cekaman panas atau lingkungan dan 

stress, karena cekaman panas akan mengakibatkaan berkurangnya bobot organ 

limfoid timus dan Bursa fabricius yang berdampak pada penurunan jumlah 

limfosit (Purnomo et al., 2016). 

  


