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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan ayam merupakan potensi yang cukup penting 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 pedapatan 

masyarakat, dan minimnya sumber protein yang sangat dibutuhkan masyarakat 

(Widhyari, 2009). 

 Salah satu penyakit yang sering terjadi dan merugikan peternak adalah 

infeksi bakteri E.coli. Kerugian yang disebabkan oleh E.coli atau Colibacillosis 

berupa kematian ayam yang tinggi. Penyakit Colibacillosis ini dapat menyerang 

ayam muda sampai ayam umur panen sekitar 5-32 hari. Diagnosis serta 

pengendalian yang tidak tepat pada bakteri E. coli sering menyebabkan timbulnya 

resistensi terhadap antibiotik yang digunakan. 

  Penggunaan antibiotik di dalam pengobatan selain harganya mahal dapat 

berdampak negatif terutama pada kesehatan akibat adanya residu pada produk 

hasil ternak yang dihasilkan dan tidak aman jika dikonsumsi dapat menyebakan 

gangguan kesehatan. Antibiotik juga dapat digunakan sebagai feed additive dan 

pemicu pertumbuhan. Akhir-akhir ini beberapa negara telah melarang penggunaan 

antibiotik untuk meningkatkan efisiensi pakan. Penggunaan antibiotik yang 
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kurang tepat dapat merugikan, menyebabkan kuman menjadi resisten sehingga 

pengobatan yang diberikan kurang efektif (Widhyari, 2009).  

 Obat tradisional saat ini dirasa cukup penting karena mempunyai banyak 

khasiat salah satunya sebagai alternatif penggunaan antibiotik (Mangunwardoyo 

dkk., 2009). Obat tradisional biasanya digunakan untuk memelihara kesehatan, 

mencegah penyakit, mengobati penyakit maupun memulihkan kesehatan 

(Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2000). Salah satu tanaman 

yang dipercaya berkhasiat dan digunakan dalam pengobatan adalah meniran. 

Daun meniran banyak ditemukan di negara-negara tropis seperti Indonesia. Secara 

umum, daun meniran digunakan untuk bahan minuman sebagai penambah daya 

tahan tubuh. Tanaman meniran memiliki efek hepatoprotektor dan 

imunomodulator.  

Tanaman meniran adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai 

pencegahan dan pengobatan alternatif untuk mengurangi dampak kerusakan epitel 

mukosa sekum dan perdarahan yang disebabkan penyakit berak darah 

(Mathivanan et al., 2006). Penelitian Noorhamdani dkk. (2009) secara in vitro 

membuktikan bahwa ekstrak meniran memiliki efek antibakteri terhadap E. Coli. 

Meniran mengandung beberapa zat aktif yang berperan untuk meminimalisir 

perdarahan (Mathivanan et al., 2006).  Zat-zat kimia yang terkandung dalam 

meniran antara lain flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin (Sidik dan Subarnas, 

1993). Alkaloid bekerja sebagai antibakteri dengan cara mengganggu komponen 

penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak 

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Monalisa dkk., 
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2011). Tanin berkhasiat sebagai antiseptik (mencegah pertumbuhan bakteri) dan 

hemostatik (menghentikan perdarahan) (Mathivanan et al., 2006). 

Flavonoid berkhasiat sebagai antioksidan dan antikarsinogenik. Suhirman dan 

Winarti (2010), melaporkan bahwa flavonoid pada meniran memiliki potensi 

sebagai imunomodulator, sehingga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

dan mampu menangkal serangan virus , bakteri, atau mikroba lainnya.  

Salah satu organ yang dianggap rentan terhadap bahan-bahan toksik adalah 

hepar. Hepar merupakan organ terbesar dan sangat penting dalam tubuh yang 

memiliki peranan yang sentral dalam metabolisme bahan toksik yang ada di dalam 

tubuh (Fawcett, 2002). 

Kerusakan pada hepar dapat menyebabkan gangguan fisiologis dan 

metabolisme (Plumlee, 2004). Kerusakan sel hepar tidak hanya tergantung dari 

agen yang diberikan tapi juga lama pemberiannya (Bank, 2001). Pemeriksaan 

patologi anatomi dapat melihat lesi-lesi yang ditemukan, memberi diagnosa 

morfologik pada organ-organ yang mengalami perubahan patologik serta dapat 

memberi diagnosa tentatif (sementara) pada kasus yang ditemukan (Dharma dan 

Putra, 1997). Diagnosa penyakit secara cepat dan akurat sangat diperlukan dalam 

upaya pengendalian maupun pemberantasan penyakit. Nekropsi atau bedah 

bangkai merupakan teknik yang sangat penting dalam penentuan diagnosa 

penyakit. Sifat pemeriksaan hasil nekropsi adalah berdasarkan perubahan patologi 

anatomi (Murtidjo, 1992).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang di dapat 

adalah apakah pemberian ekstrak meniran (Phyllanthus niruri Linn) pada ayam 

broiler yang diinfeksi E. coli dapat mengurangi nekrosis dan degenerasi pada 

gambaran histopatologi hepar? 

1.3 Landasan Teori  

 Ayam broiler diternak 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 cirri 

khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen pendek, dan 

menghasilkan daging berserat lunak , timbunan daging baik, dada lebih besar dan 

kulit licin. Proses berternak ayam broiler hanya membutuhkan waktu 6 minggu  

(Zulkarnaen, 2013).  

 Kejadian Colibacillosis belakangan ini pemunculannya sangat menonjol 

pada ayam broiler, terutama yang berumur muda, antara 1 – 2 minggu meskipun 

sebenarnya Colibacillosis menyerang ayam semua umur dengan Angka kematian 

bisa mencapai 10% dan akan lebih besar lagi apabila disertai infeksi lain yang 

mengikutinya, seperti Newcastle Disease (ND) atau Infectious Bronchitis (IB) 

(Rahayu, 2010). Colibacillosis dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, meliputi 

kematian embrio pada telur tetas, infeksi yolk sac dan omfalitis, koliseptisemia, 

airsacculitis, enteritis, infeksi alat reproduksi, koligranuloma (Hjarre’s disease), 

arthritis, panoptalmitis dan bursitis sternalis (Tabbu, 2000). Penyakit Ini adalah 

penyakit sistemik yang pada umumnya menganggu perekonomian peternakan 
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unggas di seluruh dunia. E.coli adalah bakteri gram negative, berbentuk batang, 

biasanya ditemukan dalam usus unggas dan kebanyakan hewan lainnya, meskipun 

sebagian besar nonpathogenic, namun beberapa menghasilkan infeksi 

ekstraintestinal (Kahn, 2010). E.coli menyebabkan hepar akan terlihat 

membengkak dan merah hitam, pada hati sering ditemukan adanya perihepatitis 

dan nekrosis multifokal pada permukaannya (Tabbu, 2000).  

 Hati atau yang di dalam istilah kedokteran disebut sebagai hepar adalah 

kelenjar terbesar dalam tubuh dan berperan di dalam berbagai macam 

metabolisme yang terjadi di dalam tubuh (Price, 2003 dan Nurdjaman, 2001). 

Melihat berbagai macam fungsi yang dijalankan oleh hepar, resiko untuk 

mengalami kelainan struktur dan fungsi juga lebih besar dibandingkan dengan 

organ-organ lain. Sel-sel hepar memiliki kemampuan  regenerasi yang sangat baik 

dibandingkan dengan organ-organ lain (Nurdjaman, 2001, Kumar, 2004 dan  

Sudoyo, 2006) akan tetapi jika proses degenerasi atau kerusakan hepar tersebut 

terjadi dalam jangka waktu yang lama dan proses regenerasi tidak bisa 

mengimbanginya dapat terjadi kerusakan hepar yang diikuti dengan  pembentukan 

jaringan ikat yang berlebihan pula yang pada akhirnya akan menyebabkan 

gangguan regenerasi dan gangguan fungsi dari hepar itu sendiri (Nurdjaman, 

2001). Beberapa jenis perubahan hepar adalah degenerasi lemak, degenerasi 

hidropik, nekrosis dan sirosis (Lu, 1995).  

Manas dkk,2013, mengungkapkan bahwa variasi ekstrak meniran memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap lima jenis bakteri yaitu E. cloacae, S. aureus, P. 

aeruginosa, E. coli dan S. viridians dan dua strain jamur - A. niger dan T. 
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viridae. Pemberian ekstrak tanaman meniran (P. niruri Linn) per-oral pada ayam 

mampu mempengaruhi fungsi dan aktifitas sistem pencernaan dikarenakan bakteri 

E. coli dapat menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan (Tabbu, 2000). 

Tanaman meniran tersebar hampir di seluruh Indonesia pada ketinggian tempat 

antara 1 – 1000 meter diatas permukaan laut. Tumbuh liar di tempat terbuka, pada 

tanah gembur yang menggandung pasir, di ladang, di tepi sungai dan di pantai. 

Tanaman ini menyebar luas hampir ke setiap daerah tropis maupun subtropis 

seperti India, Cina, Malaysia, Filipina, dan Australia (Dhalimartha, 2006). 

Penelitian sebelumnya mengenai aktivitas antimikroba pada jenis Phyllanthus 

(Akinjogunla et al., 2010) telah menunjukkan hasil yang baik terhadap berbagai 

flora mikroba. 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian meniran 

(Phyllanthus niruri Linn) untuk mengurangi terjadinya nekrosis dan degenerasi 

pada gambaran histopatologi hepar ayam broiler yang diinfeksi E. coli.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

tanaman meniran sebagai tanaman herbal dalam pengobatan alternatif pada 

penyakit infeksi E. coli pada ayam broiler sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan peternak unggas dan mengetahui dosis optimal penggunaan ekstrak 

herba meniran (Phyllantus niruri L.) sebagai pengganti antibiotik. 
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1.6. Hipotesis 

Pemberian ekstrak meniran (Phyllanthus niruri Linn) pada ayam broiler 

yang telah diinfeksi E.coli dapat mengurangi nekrosis dan degenerasi pada 

gambaran histopatologi hepar.  
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