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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan ayam mempunyai potensi yang cukup penting di dalam 

penyediaan protein hewani. Kejadian penyakit merupakan kendala pada usaha 

peternakan yang menyebabkan kerugian ekonomis sangat besar. Kerugian dapat 

berupa kematian ayam yang tinggi, penurunan produksi, biaya pengobatan yang 

mahal, dan nilai produk peternakan yang rendah, penurunan sumber pendapatan 

masyarakat, dan minimnya sumber protein yang sangat dibutuhkan masyarakat.          

(Widhyari, 2009) 

 Salah satu penyakit yang sering terjadi dan merugikan peternak adalah 

Colibacillosis. Colibasilosis adalah penyakit infeksius pada unggas yang 

disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen. Infeksi Escherichia coli atau 

koliseptikemia ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan petelur dari semua umur, 

serta unggas lainnya seperti kalkun dan itik (Charllton et al., 2000). Colibasillosis 

mempunyai arti ekonomi penting bagi industri perunggasan, karena dapat 

menimbulkan gangguan pertumbuhan, penurunan produksi, peningkatan jumlah 

kematian ayam, penurunan kualitas karkas dan telur, serta kualitas anak ayam 

(DOC). Selain itu, adanya infeksi Escherichia coli dapat merupakan faktor 

pendukung timbulnya penyakit komplek pada saluran pernafasan, pencernaan atau 

reproduksi yang sulit ditanggulangi (Tabbu, 2000). Bakteri Escherichia coli 

masuk dalam sirkulasi darah dan menginfeksi berbagai jaringan melalui lesi pada 

usus atau saluran pernafasan yang disebut koliseptisemia (Lafont, et al. 1987 ; 

Tabbu, 2000). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Pengaruh Pemberian Meniran (Phyllantus niruri Linn)... FAISAL FAHMI WIRADHANI



2 
 

 
 

Antimikroba ialah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang 

merugikan. Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama 

fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba lain. Banyak 

antibiotik yang dibuat secara semisintetik atau sintetik penuh. Obat yang 

digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi, ditentukan harus memiliki 

sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya, obat tersebut haruslah bersifat 

sangat toksik untuk mikroba              (Setiabudy dan Gan, 2007). Sedangkan 

penggunaan antibiotik secara berlebihan dikhawatirkan akan menimbulkan alergi 

pada konsumen akibat residu antibiotik didalam daging atau telur, gangguan 

keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan serta resistensi 

mikroorganisme terhadap antibiotik (Bogaard dan Stobberingh, 1999; Mellor, 

2000). Oleh karena itu, Akhir-akhir ini beberapa negara telah melarang 

penggunaan antibiotik untuk meningkatkan efisiensi pakan. Penggunaan antibiotik 

yang kurang tepat dapat merugikan, menyebabkan bakteri menjadi resisten 

sehingga pengobatan yang diberikan kurang efektif (Widhyari, 2009).  

Daun meniran (Phyllanthus niruri, L.) merupakan jenis tanaman herbal 

yang dapat digunakan sebagai fitobiotik ayam pedaging karena mengandung 

beberapa komponen fitokimia yang memiliki efek antibakteri seperti tanin 11% 

dan antioksidan seperti alkaloid, flavonoid 3 % dan saponin yang sangat efektif 

dalam menekan pertumbuhan bakteri pathogen dan pengobatan alternatif untuk 

mengurangi dampak kerusakan epitel mukosa sekum dan perdarahan yang 

disebabkan penyakit berak darah. (Mangunwardoyo, dkk., 2009) 
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 Zat-zat kimia yang terkandung dalam meniran antara lain 11% tanin dan 

3% flavonoid. Tanin berkhasiat sebagai antiseptik yaitu dengan cara mencegah 

pertumbuhan bakteri dan hemostatik (menghentikan perdarahan). (Mathivanan et 

al., 2006). Dengan menurunnya infeksi bakteri maka akan secara otomatis akan 

menurunkan jumlah dan hitung jenis leukosit. Hal ini dikarenakan fungsi leukosit 

dalam membantu tubuh melawan berbagai infeksi sebagai bagian dari sistem 

kekebalan tubuh (Colville and Bassert, 2002). 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana pengaruh phyllanthus niruri L dapat digunakan sebagai pembasmi 

(antimikroba) Escherichia coli dengan melihat penurunan jumlah leukosit dan 

hitung jenis leukosit yang menunjukkan adanya efek antimikroba pada pemberian 

meniran.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang di dapat 

adalah apakah pemberian meniran (Phyllanthus niruri Linn) dapat menurunkan 

jumlah dan hitung jenis leukosit darah ayam broiler yang diinfeksi Escherihia coli 

?  

1.3 Landasan Teori  

 Ayam broiler (ayam pedaging dan ayam potong). Diternakkan hanya 

bertujuan untuk diambil dagingnya ( Zulkarnaen, 2013). Menurut North dan Bell 

(1990) ayam broiler adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil 
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daging, masa panen pendek, dan menghasilkan daging berserat lunak, timbunan 

daging baik, dada lebih besar dan kulit licin. ( Zulkarnaen, 2013)  

 Colibacillosis yang disebabkan oleh Escherichia coli adalah salah satu 

penyakit bakteri yang menyebabkan sindrom seperti sacculitis udara, selulitis, 

omphalitis, peritonitis, salphingitis, sinovitis dan koligranuloma (Rahman et al, 

2004). Colibacillosis adalah penyakit sistemik yang pada umumnya menganggu 

perekonomian peternakan unggas di seluruh dunia  (Kahn, 2010). Escherichia coli 

adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang, biasanya ditemukan dalam usus 

unggas dan kebanyakan hewan lainnya, meskipun sebagian besar nonpathogenik. 

(Kahn , 2010) 

Tanaman meniran (Phyllanthus niruri L) merupakan salah satu  Tanaman 

obat yang terbukti  efektif mengatasi penyakit bakteri karena memiliki kandungan 

bahan antibakteri yaitu tannin, saponin dan alkaloid (Sidik dan Subarnas, 1993). 

Senyawa tanin memiliki mekanisme kerja yang menghambat dan membunuh 

pertumbuhan bakteri dengan cara bereaksi dengan sel membran serta destruksi 

atau inaktivasi fungsi dari materi genetik (Branen dan Davidson, 1993 dalam 

Evrizal, 2001). Tanin juga bersifat toksik dan sifat astrigensianya berkerja 

terhadap membran sel bakteri, yaitu dengan cara menginhibisi enzim tertentu 

(Malik, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman meniran dapat digunakan 

sebagai antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian meniran 

(Phyllanthus niruri Linn) dapat menurunkan jumlah dan hitung jenis leukosit 

darah ayam broiler yang diinfeksi Escherihia coli. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

tanaman meniran sebagai tanaman herbal dalam pengobatan alternatif ( 

antimikroba ) pada infeksi Escherichia coli .  

1.6. Hipotesis 

Pemberian meniran (Phyllanthus niruri Linn) dapat menurunkan jumlah 

dan hitung jenis leukosit darah ayam broiler yang diinfeksi Escherihia coli.  
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