
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pakan aditif merupakan bahan makanan pelengkap yang dipakai sebagai

sumber penyedia vitamin, mineral dan antibiotika (Anggorodi, 1995). Pakan

tambahan tersebut antara lain berupa antibiotik, probiotik, prebiotik, enzim-enzim,

asam-asam organik, dan fitobiotik (Zuprizal, 2006). Salah satu pakan aditif yang

telah banyak digunakan pada ternak adalah antibiotika, namun penggunaannya

dapat menimbulkan residu yang berpotensi menimbulkan resistensi pada

konsumen yang mengkonsumsi produk ternak tersebut. Penggunaan pakan

tambahan alami lebih disarankan karena lebih aman, baik untuk ternak maupun

untuk konsumen yang mengonsumsi produk dari ternak tersebut. Salah satu pakan

tambahan alami tersebut adalah tanaman kemangi (Ocimum basilicum Linn.)

dalam bentuk tepung.

Kemangi merupakan tanaman yang tumbuh tegak dengan cabang banyak.

Daun kemangi berbentuk tunggal bulat telur, berhadapan dengan bagian tepi

bergerigi, berwarna hijau, dan berbau aromatis khas kemangi. Daun kemangi

berbulu halus di permukaan bagian bawah (Agusta, 2000). Kemangi dapat

digunakan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit. Kemangi memiliki

khasiat sebagai antibiotik dan mempunyai zat aktif berupa minyak atsiri yang

mengandung senyawa bioaktif. Kemangi diketahui memiliki multiefek

farmakologis yaitu memperbaiki saluran pencernaan dan dapat melancarkan

peredaran darah (Sutarno dan Admowidjojo, 2001). Menurut Nugroho (1998)

kemangi memiliki kandungan minyak atsiri yang mampu meningkatkan relaksasi

usus halus sehingga penyerapan zat-zat nutrisi untuk pertumbuhan yang optimal.



Darah merupakan jaringan yang beredar dalam sistem pembuluh darah yang

tertutup (Harper et al., 1979). Menurut Frandson (1992), darah merupakan salah

satu parameter fisiologis yang mencerminkan kondisi fisiologi ternak. Parameter

yang biasa diamati dalam darah yaitu jumlah eritrosit, hemoglobin, hematokrit,

glukosa dan urea darah.

Penelitian terkait dengan penggunaan daun kemangi terhadap gambaran

darah ayam pedaging belum dilaporkan. Namun penelitian sejenis tentang

penggunaan tanaman herbal lainnya yang dihubungkan dengan gambaran darah

ayam pedaging telah banyak dilaporkan. “Jumlah Eritrosit, Nilai Hematokrit dan

Kadar Hemoglobin Ayam Pedaging Umur 6 Minggu yang Diberi Suplemen,

kunyit Bawang Putih dan Zink” oleh Natalia (2008), hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa jumlah eritrosit kelompok R3 (pakan basal + serbuk kunyit

1,5% + ZnO 120 ppm) lebih tinggi dibandingkan R0 (pakan basal) (P<0,05)

sebesar 30%. Jumlah eritrosit, hematokrit dan hemoglobin kelompok R2 (pakan

basal + serbuk bawang putih 2,5% + ZnO 120 ppm) dan R3 (pakan basal + serbuk

kunyit 1,5% + ZnO 120 ppm) cenderung lebih tinggi dibanding R0 (pakan basal),

sedangkan kelompok R4 (pakan basal + serbuk bawang putih 2,5% + serbuk

kunyit 1,5% + ZnO 120  ppm) tidak berbeda dengan R0 (pakan basal). “Pengaruh

Penambahan Fitobiotik Jahe Merah (Zingiber Officinale Rosc) terhadap Profil

Darah Ayam Broiler” oleh Herawati (2006), hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa penambahan fitobiotik jahe merah hingga 1,5-2%

memberikan efek negatif (P<0,05) pada jumlah sel darah putih dan Hb.

Atas dasar hal tersebut maka diperlukan kajian terkait dengan penggunaan

tepung daun kemangi terhadap gambaran darah ayam pedaging.



1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah eritrosit, kadar

hemoglobin, dan nilai hematokrit yang diberi ransum dengan penambahan tepung

kemangi.

1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat

tepung kemangi dalam pakan ayam pedaging terhadap status fisiologis ternak.

1.4. Hipotesis

Penambahan tepung daun kemangi dalam ransum dapat menstabilkan

jumlah eritrosit, nilai hematokrit, dan kadar hemoglobin ayam pedaging.


