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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

      Pembangunan sektor pertanian mengemban tugas yang sangat penting dalam 

meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu subsektor pertanian yang dinilai 

mempunyai prospek yang baik dimasa depan adalah peternakan. Peternakan 

unggas di Indonesia, menjadi tumpuan utama dalam pembangunan peternakan 

karena ternak unggas memberikan kontribusi terbesar dalam pemenuhan 

kebutuhan protein hewani asal ternak.  

      Total konsumsi daging unggas menyumbang persentase terbanyak dibanding 

dengan daging sapi, kambing, domba dan daging yang lain. Daging unggas sendiri 

paling banyak dipenuhi oleh daging ayam broiler, sisanya oleh jenis unggas yang 

lain. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011), pada 

tahun 2010 total konsumsi daging dipenuhi oleh ayam buras yaitu sebanyak 0,57 

kg/kapita dan sebanyak 2,68 kg/kapita dipenuhi oleh ayam broiler. 

      Ayam broiler merupakan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan yang relatif cepat, konversi 

pakan yang lebih efisien, siap potong pada usia yang relatif muda serta 

menghasilkan kualitas daging yang berserat lunak. Oleh karena itu, komoditas 

peternakan sumber protein hewani yang dapat diandalkan ini kian banyak 

dikembangkan disetiap provinsi dan berperan penting dalam meningkatkan 

perekonomian nasional khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

masyarakat.
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      Upaya untuk meningkatkan produksi peternakan merupakan pekerjaan rumah 

bagi bangsa ini, karena bukanlah jaminan bagi suatu usaha khususnya yang 

bergerak dibidang peternakan unggas dapat berjalan mulus tanpa adanya kendala. 

Salah satu kendala yang merugikan dalam pengelolaan peternakan broiler adalah 

angka kematian. Pada ayam broiler, angka kematian dapat mencapai  10%. Hal 

ini disebabkan karena kualitas bibitnya yang kurang baik, kebersihan kandang 

yang kurang terjaga, kesalahan manajemen pemeliharaan, pakan yang kadaluarsa 

dan serangan penyakit (Rasyaf, 2008).  

      Serangan penyakit di dalam suatu peternakan sesungguhnya menjadi momok 

yang sangat menakutkan bagi para peternak, karena banyak peternakan 

memperoleh kerugian yang besar dalam usahanya akibat terjangan wabah 

penyakit. Salah satu penyakit yang sering menghinggapi peternakan di Indonesia 

adalah kolibasilosis. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia 

coli (E. coli) ini, memiliki manifestasi dalam bentuk kelainan organ seperti: 

septikemia, enteritis, granuloma, omfalitis, sinusitis, airsacculitis, 

arthritis/synovitis, peritonitis, perikarditis, selulitis dan Swollen Head Syndrome 

(SHS) (Zanella et al., 2000).  

      Pada kondisi normal, E. coli dapat ditemukan di dalam saluran pencernaan 

ayam. Salah satu bagian usus yang paling banyak mengandung kuman tersebut 

adalah sekum (Tarmudji, 2003). Pada kasus enteritis kejadian paling banyak 

ditemukan pada sekum (Shivaprasad, 2008), sedangkan pada kasus koligranuloma 

(Hjarre’s disease) ditemukan adanya bungkul-bungkul granulum pada duodenum, 

sekum dan mesenterium-nya (Tarmudji, 2003). Secara histologi, sekum memiliki 
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jumlah sel goblet dan nodus limfatikus lebih banyak dibanding dengan bagian 

usus yang lain. Sel goblet dan nodus limfatikus memegang fungsi penting apabila 

terjadi infeksi saluran cerna, karena sel goblet memiliki tugas dalam memproduksi 

mukus yang digunakan untuk mengeluarkan benda atau zat asing yang masuk ke 

dalam saluran cerna (Ardyanti, 2006). Pada nodus limfatikus memiliki fungsi 

utama sebagai organ limfoid yaitu untuk melindungi saluran cerna dari invasi 

patogen atau antigen dari agen infeksius (Eroschenko, 2013). 

      Berbagai jenis antibiotika telah digunakan untuk pengobatan kolibasilosis, 

beberapa diantaranya adalah: tetrasiklin, neomisin, obat-obat sulfa, 

fluorokuinolon, dan sebagainya (Charlton et al., 2000). Menurut Zanella et al. 

(2000), E. coli resisten terhadap tetrasiklin, linkomisin, kloramfenikol, nadilic 

acid dan kanamisin, sedangkan dari hasil penelitian Poernomo et al. (1992), E. 

coli resisten terhadap neomisin, eritromisin, oksitetrasiklin, doksisiklin dan 

streptomisin. Resistensi E. coli terhadap obat-obatan tersebut, sebagai akibat dari 

pemakaian antibiotik yang berulang-ulang dengan penggunaan yang tidak tepat. 

Oleh karena itu perlu adanya alternatif pengobatan yang relatif aman dan efektif 

dengan memanfaatkan tanaman herbal. 

      Salah satu tanaman herbal yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 

antibakteri alami adalah bawang putih. Berbagai macam efek terapeutik yang 

dimiliki bawang putih salah satunya yaitu antibakteri yang berspektrum luas, 

karena bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif 

maupun gram negatif. Selain itu bawang putih juga efektif melawan organisme 

yang resisten terhadap antibiotik. Sampai saat ini belum dilaporkan resistensi 
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mikroba terhadap bawang putih, oleh karena itu bawang putih memiliki potensi 

untuk dijadikan terapi infeksi bakterial (Shivam, 2001; Anandika, 2011). 

      Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji adanya efek antibakteri dari 

infusa bawang putih bila dilihat dari gambaran histopatologi sekum ayam broiler 

yang diinfeksi Escherichia coli, sehingga diharapkan pemberian infusa bawang 

putih dapat diaplikasikan secara langsung oleh peternak sebagai alternatif 

pengobatan kolibasilosis khususnya pada ayam broiler. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah pemberian infusa bawang putih (Allium sativum) 

dengan konsentrasi 0.5%, 1.5%, 4.5% dan 13.5% dapat memperbaiki gambaran 

histopatologi sekum ayam broiler yang diinfeksi Escherichia coli ?” 

1.3 Landasan Teori 

      Disamping penggunaannya sebagai penyedap masakan, bawang putih juga 

dikenal sejak lama sebagai salah satu tanaman obat tradisional. Penggunaan 

bawang putih secara tradisional terbukti dapat digunakan sebagai antihipertensi, 

antikolesterolemia, mengurangi agregasi trombosit, obat batuk, antihistamin, dan 

antimikroba, sedangkan untuk aplikasi klinis adalah untuk mencegah dan 

mengobati artherosklerosis, mencegah thrombosis, menstabilkan kadar gula darah 

pada penderita diabetes mellitus, mencegah infeksi intestinal serta memperbaiki 

fungsi limpa dan sebagai hepatoprotektor (Kusumaningrum, 2008). 
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      Salah satu khasiat dari penggunaan bawang putih adalah antibakteri. Bawang 

putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri baik gram positif maupun gram 

negatif, beberapa diantaranya yaitu  Aerobacter, Aeromonas, Bacillus, Citrella, 

Citrobacter, Clostridium, Enterobacter, Escherichia, Proteus, Providencia, 

Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus dan 

Vibrio. 

      Bawang putih mengandung thiosulfinate terutama allicin, yang dapat 

digunakan sebagai antibakteri. Allicin bekerja dengan merusak dinding sel, 

mengganggu metabolisme sel dan menghambat sintesis protein dari bakteri (Nur, 

2010). Target utama allicin adalah menghambat sintesis RNA secara cepat dan 

menyeluruh serta menghambat sintesis DNA dan protein secara partial. Allicin 

memiliki spektrum yang luas sebagai antibakteri, sekalipun E. coli yang 

merupakan multidrug resistant enterotoxigenic strains (Feldberg, 1988; Fahimah 

2011). Telah dicatat bahwa berbagai strain bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik ditemukan sensitif terhadap allicin (Rehman dan Mairaj, 2013). Banyak 

bakteri tidak resisten terhadap bawang putih karena cara kerja antibakterinya berbeda 

dengan antibiotik yang lain. Pembentukan resisten terhadap antibiotik β-laktam 1000 

kali lebih mudah bila dibandingkan allicin dari bawang putih, sehingga allicin dapat 

dijadikan sebagai alternatif pengobatan penyakit bakterial (Higdon, 2005). 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pemberian infusa bawang 

putih (Allium sativum) dapat memperbaiki gambaran histopatologi sekum ayam 
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broiler yang diinfeksi Escherichia coli pada konsentrasi 0.5%, 1.5%, 4.5% dan 

13.5%. 

1.5 Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari 

infusa bawang putih sebagai pengobatan dari kolibasilosis pada ayam broiler, 

sehingga diharapkan pemberian infusa bawang putih lebih aplikatif pada dunia 

peternakan khususnya ayam broiler. 

1.6 Hipotesis 

      Infusa bawang putih (Allium sativum) dengan konsentrasi 0.5%, 1.5%, 4.5% 

dan 13.5% dapat memperbaiki gambaran histopatologi sekum ayam broiler yang 

diinfeksi Escherichia coli. 
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