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ABSTRACT

One hundred and eighty laying hen 7 to 8 month of age were divided in 
to 4 groups. Each groups consist 15 hen. The first group did not get any 
sulfaquinoxaline in its drinking water. The second group got 0,0424 
gram/hen/day of sulfaquinoxaline. The third group got 0.0848 gram/hen/day 
and the fourth group got 0,696 gram/hen/day. All of the treatment were carried 
out as long as 8 days. Each group of treatment  then divided  in 3 groups, 
which consisted of 15 hen each and the later groups the feed consumption/ 
hen/day and egg production of the first group were measured one day before 
treatment, the second group were measured 5 days after, and the third group 
were 10 days after.

          The result showed that sulfaquinoxaline significantly decrease the feed 
consumption  and egg production (P<0,05).

PENDAHULUAN

Preparat sulfonamid khususnya sulfaquinoxalin sangat luas dipakai 
dalam bidang peternakan ayam untuk mencegah dan atau mengobati penyakit 
koksidiosis, penyakit yang menyerang saluran pencernaan seperti kolera ayam 
dan penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti snot atau coryza. 
Data yang diperoleh  sampai dengan tahun l995 terdapat sekitar 958 jenis merk 
dagang obat hewan yang beredar di pasaran Indonesia, di antaranya 69 jenis 
merk dagang tersebut adalah obat sulfa, hal ini menunjukkan penggunaan obat 
sulfa untuk kebutuhan bidang  peternakan sangat  diperlukan dalam rangka 
meningkatkan laju pertumbuhan peternakan  khususnya dalam  peningkatan 
produksi telur dan daging ayam. Seperti halnya dengan obat antimikroba 
lainnya, obat sulfa adalah termasuk obat keras, oleh karenanya sangat 
diperlukan adanya pengaturan dan pengawasannya yang lebih ketat baik 
dalam distribusinya maupun dalam pemakainnya langsung pada para peternak. 
Pengaturan dan pengawasan tersebut dimasudkan untuk meniadakan efek 
negatif atau meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. Untuk itu diperlu-
kan informasi yang lengkap dan menyeluruh yang berhubungan dengan 
distribusi obat ke pasaran, sehingga tujuan penggunaan obat sesuai dengan 
yang dikehendaki serta keamanan dapat terjamin. 
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Sejak  mulai ditemukannya preparat sulfonamid sampai saat ini masih 
digunakan  baik untuk terapi maupun untuk pencegahan penyakit. Bahkan saat 
ini terdapat kecendrungan kembali penggunan obat-obat sulfonamid tersebut 
mengingat banyaknya resistensi kuman terhadap pemakaian antibiotika. Suatu 
penelitian menyebutkan bahwa sulfonamid dapat menyebabkan penurunan 
terhadap tebal kulit telur yang dihasilkan (Meles,1988). Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap penurunan daya tetas telur yang akan ditetaskan selain 
itu dengan terjadinya penurunan tebal kulit telur yang dihasilkan akan 
menyebabkan telur menjadi lebih cepat busuk. Hal ini akan sangat berdampak 
terhadap kerugian yang diderita oleh perusahan pembibitan maupun peternak 
komersial.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh sulfaquinoxalin 
terhadap konsumsi pakan dan produksi telur pada ayam petelur

METODE

Dalam penelitian ini digunakan 180 ekor ayam petelur jenis Lochman 
yang  yang telah berproduksi optimal  yakni berumur antara 7-8 bulan.  Ayam-
ayam tersebut dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 
45 ekor yaitu kelompok 1 ke dalam air minumnya tidak dicampurkan sulfa-
quinoxalin; Kelompok 2 ke dalam airminumnya diberi sulfaquinoxalin 0,0424 
gram/ekor/hari; Kelompok 3 diberi sulfaquinoxalin  0,0848 gram/ekor/hari; dan 
kelompok 4 diberikan sulfaquinoxalin 0,l696 gram/ekor/hari. Penelitian 
dilakukan selama 8 hari. 

Masing-masing kelompok  dibagi lagi  menjadi 3 perlakuan sehingga 
tiap-tiap perlakuan terdiri dari 15 ekor. Perlakuan tersebut adalah : perlakuan 1 
dihitung jumlah pakan yang dikomsumsi per hari pada saat  satu hari sebelum 
percobaan dimulai. Perlakuan 2 dihitung jumlah pakan yang dikonsumsi per 
hari 5 hari masa perlakuan; dan Perlakuan 3 . dihitung jumalh pakan yang 
dikomsumsi per hari paa saat 10 hari masa perlakuan..

Pengukuran jumlah pakan yang dikomsi per hari oleh setiap ekor ayam 
dihitung  dengan menimbang sejumlah pakan yang diberikan per ekor per hari 
(dalam gram) dikurangi dengan dengan jumlah pakan yang tersisa per ekor per 
hari.  Sedangkan produksi telur dihitung dari jumlah produksi telur selama 
masa perlakuan  yakni 10 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rata-rata pengukuran jumlah pakan yang dikonsumsi perhari 
pada penelitian satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil pengukuran konsumsi pakan pada P1 (kelompok kontrol) antara 
satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan ternyata tidak 
terdapat perbedaan (P>0.05). Pada ayam petelur yang berumur antara 7-8 
bulan konsumsi pakan berkisar antara  110 - 120 gram  per hari (Meles, 1988; 
Meles,1996).  Pada penelitian ini konsumsi pakan rata-rata pada kelompok 
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kontrol  masih menunjukkan konsumsi pakan dalam batas yang normal yaitu 
112-115 gram/ekor/hari.  

Tabel 1.  Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari dan Produksi Telur Selama 10 
Hari pada Berbagai Waktu dan Dosis   Sulfaquinoxalin

Perlakuan Kelompok
Rata-rata konsumsi      

Pakan (gram) (X   SD)
Produksi telur dalam 10 hari  

(butir) X   SD)

1 hari sebelum        P1 114.53      0.99 8,60    0,51

    perlakuan   P2 107.80    12.14 8,73    0,46

P3 108.60    11.43 8,67    0,74

P4 112.20      7.0 8,53    0.74

5 hari masa                P1 111.87      8.09 8,27    0.70

    perlakuan P2 96.67    10.11 6.07    0.47

P3 74.53    23.19 6.27    0.65

P4 57.64    19.84 6.00    0.47

10 hari masa              P1 112.47      9.00 8.73    0.59

     perlakuan P2 98.89      6.94 4.44    0.52

P3 86.39    27.12 4.33    0.51

P4 74.45    36.79 Tidak bertelur

Jumlah pakan yang dikonsumsi pada penelitian 1 hari sebelum masa 
masa  perlakuan  berbeda nyata dengan  5 hari perlakuan dan 10 hari masa 
perlakuan  (P< 0,05) ,  sedangkan jumlah pakan yang dikonsumsi pada ayam 
dalam 5 hari masa perlakuan tidak berbeda nyata dengan 10 hari perlakuan ( 
P>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Sulfaquinoxalin  berpengaruh 
terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi per hari oleh tiap ekor ayam, tetapi 
lamanya waktu pemberian tidak berpengaruh terhadap jumlah pakan yang 
dikonsumsi. Pengaruh perbedaan dosis sulfaquinoxalin yang diberikan antara 
kelompok 1 (kontrol) dengan kelompok 2, 3 dan 4 menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P<0,05).  Demikian pula halnya antara kelompok 2 dengan 
kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata  (P< 0.05); dan antara 
kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05). Hal ini 
menunjukkan bahwa makin besar dosis sulfaquinoxalin yang diberikan maka 
makin rendah  jumlah pakan yang dikonsumsi oleh tiap ekor ayam. 

Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pada pemberian sulfa 
quinoxalin menyebabkan penurunan produksi telur, hal ini terlihat pada 
penelitian ini bahwa produksi ini pada penelitian 1 hari sebelum masa 
perlakuan berbeda nyata pada 5 hari dan 10 hari masa perlakuan (P<0.05). 
Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi dan produksi telur melibatkan 
suatu mekanis yang sangat kompleks. Sulfa quinoxalin diketahui mengadakan 
antagonis kompetitif dengan para amino benzoic acid (PABA) . Ayam sangat  
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esensial membutuhkan PABA untuk pertumbuhan  dan untuk berproduksi telur  
seperti halnya mikroorganisme tertentu membutuhkan PABA untuk pertum-
buhannya. Telah diketahui PABA berperan dalam sintesis asam folat. Didalam 
tubuh asam folat  berfungsi sebagai ko-enzim  untuk sintesis purin,timin dan 
beberapa asam amino esensial seperti metionin, serin,treonin,leusin,histidin 
dan lisin (Brander dan Pugh, 1994).  Selain  itu  asam folat  merupakan bagian 
dari molekul vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme purin  dan asam 
amino.  Adanya defisiensi folat berakibat terjadinya  gangguan dalam sintesis, 
purin,timin  dan asam amino esensial yang berakibat gangguan dalam sintesis 
DNA dan RNA. Sehingga fungsi tubuh yang berkaitan  dengan fungsi DNA dan 
RNA  menjadi terganggu seperti proses pembelahan sel, maturasi sel  
termasuk  gangguan dalam funsi normal sel didalam tubuh.  Selain itu 
Sulfaquinoxalin diketahui menghambat ambilan (up take) kalsium di 
hipotalamus. Sulfaquinoxalin juga secara langsung mengahambat penyerapan 
kalsium dari usus melalui mekanisme  gangguan dalam pembentukan protein 
pengikat kalsium dan kalsium ATP-ase epitel usus. Dengan turunnya kadar 
kalsium di hopotalamus terutama pasa inti hipotalamus ventromedial yang 
merupakan pusat kenyang yang selanjutnya akan menghambat untuk 
mengkonsumsi pakan yang tersedia. 

KESIMPULAN

Pemberian sulfa quinoxalin dalam dosis 0,0424 gran/ekor/hari ; 0,0848 
gram/ekor/hari dan 0,1696 gram/ekor/hari dalam waktu 5 - 10 hari  pada ayam 
yang sedang bertelur dapat menyebabkan penurunan  konsumsi pakan dan 
produksi telur.
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ABSTRACT


One hundred and eighty laying hen 7 to 8 month of age were divided in to 4 groups. Each groups consist 15 hen. The first group did not get any sulfaquinoxaline in its drinking water. The second group got 0,0424 gram/hen/day of sulfaquinoxaline. The third group got 0.0848 gram/hen/day and the fourth group got 0,696 gram/hen/day. All of the treatment were carried out as long as 8 days. Each group of treatment  then divided  in 3 groups, which consisted of 15 hen each and the later groups the feed consumption/ hen/day and egg production of the first group were measured one day before treatment, the second group were measured 5 days after, and the third group were 10 days after.


          The result showed that sulfaquinoxaline significantly decrease the feed consumption  and egg production (P<0,05).


PENDAHULUAN


Preparat sulfonamid khususnya sulfaquinoxalin sangat luas dipakai dalam bidang peternakan ayam untuk mencegah dan atau mengobati penyakit koksidiosis, penyakit yang menyerang saluran pencernaan seperti kolera ayam dan penyakit yang menyerang saluran pernafasan seperti snot atau coryza. Data yang diperoleh  sampai dengan tahun l995 terdapat sekitar 958 jenis merk dagang obat hewan yang beredar di pasaran Indonesia, di antaranya 69 jenis merk dagang tersebut adalah obat sulfa, hal ini menunjukkan penggunaan obat sulfa untuk kebutuhan bidang  peternakan sangat  diperlukan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan peternakan  khususnya dalam  peningkatan produksi telur dan daging ayam. Seperti halnya dengan obat antimikroba lainnya, obat sulfa adalah termasuk obat keras, oleh karenanya sangat diperlukan adanya pengaturan dan pengawasannya yang lebih ketat baik dalam distribusinya maupun dalam pemakainnya langsung pada para peternak. Pengaturan dan pengawasan tersebut dimasudkan untuk meniadakan efek negatif atau meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan informasi yang lengkap dan menyeluruh yang berhubungan dengan distribusi obat ke pasaran, sehingga tujuan penggunaan obat sesuai dengan yang dikehendaki serta keamanan dapat terjamin. 
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Sejak  mulai ditemukannya preparat sulfonamid sampai saat ini masih digunakan  baik untuk terapi maupun untuk pencegahan penyakit. Bahkan saat ini terdapat kecendrungan kembali penggunan obat-obat sulfonamid tersebut mengingat banyaknya resistensi kuman terhadap pemakaian antibiotika. Suatu penelitian menyebutkan bahwa sulfonamid dapat menyebabkan penurunan terhadap tebal kulit telur yang dihasilkan (Meles,1988). Hal ini sangat berpengaruh terhadap penurunan daya tetas telur yang akan ditetaskan selain itu dengan terjadinya penurunan tebal kulit telur yang dihasilkan akan menyebabkan telur menjadi lebih cepat busuk. Hal ini akan sangat berdampak terhadap kerugian yang diderita oleh perusahan pembibitan maupun peternak komersial.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh sulfaquinoxalin terhadap konsumsi pakan dan produksi telur pada ayam petelur


METODE


Dalam penelitian ini digunakan 180 ekor ayam petelur jenis Lochman yang  yang telah berproduksi optimal  yakni berumur antara 7-8 bulan.  Ayam-ayam tersebut dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 45 ekor yaitu kelompok 1 ke dalam air minumnya tidak dicampurkan sulfaquinoxalin; Kelompok 2 ke dalam airminumnya diberi sulfaquinoxalin 0,0424 gram/ekor/hari; Kelompok 3 diberi sulfaquinoxalin  0,0848 gram/ekor/hari; dan kelompok 4 diberikan sulfaquinoxalin 0,l696 gram/ekor/hari. Penelitian dilakukan selama 8 hari. 


Masing-masing kelompok  dibagi lagi  menjadi 3 perlakuan sehingga tiap-tiap perlakuan terdiri dari 15 ekor. Perlakuan tersebut adalah : perlakuan 1 dihitung jumlah pakan yang dikomsumsi per hari pada saat  satu hari sebelum percobaan dimulai. Perlakuan 2 dihitung jumlah pakan yang dikonsumsi per hari 5 hari masa perlakuan; dan Perlakuan 3 . dihitung jumalh pakan yang dikomsumsi per hari paa saat 10 hari masa perlakuan..


Pengukuran jumlah pakan yang dikomsi per hari oleh setiap ekor ayam dihitung  dengan menimbang sejumlah pakan yang diberikan per ekor per hari (dalam gram) dikurangi dengan dengan jumlah pakan yang tersisa per ekor per hari.  Sedangkan produksi telur dihitung dari jumlah produksi telur selama masa perlakuan  yakni 10 hari.


HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil rata-rata pengukuran jumlah pakan yang dikonsumsi perhari pada penelitian satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.


Hasil pengukuran konsumsi pakan pada P1 (kelompok kontrol) antara satu hari sebelum perlakuan, 5 hari dan 10 hari masa perlakuan ternyata tidak terdapat perbedaan (P>0.05). Pada ayam petelur yang berumur antara 7-8 bulan konsumsi pakan berkisar antara  110 - 120 gram  per hari (Meles, 1988; Meles,1996).  Pada penelitian ini konsumsi pakan rata-rata pada kelompok kontrol  masih menunjukkan konsumsi pakan dalam batas yang normal yaitu 112-115 gram/ekor/hari.  


Tabel 1.  Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari dan Produksi Telur Selama 10 Hari pada Berbagai Waktu dan Dosis   Sulfaquinoxalin


		Perlakuan

		Kelompok

		Rata-rata konsumsi      Pakan (gram) (X  ( SD)

		Produksi telur dalam 10 hari  (butir) X  ( SD)



		1 hari sebelum        

		P1

		114.53  (    0.99

		8,60  (  0,51



		    perlakuan   

		P2

		107.80  (  12.14

		8,73  (  0,46



		

		P3

		108.60  (  11.43

		8,67  (  0,74



		

		P4

		112.20  (    7.0

		8,53  (  0.74



		5 hari masa                

		P1

		111.87  (    8.09

		8,27  (  0.70



		    perlakuan

		P2

		96.67  (  10.11

		6.07  (  0.47



		

		P3

		74.53  (  23.19

		6.27  (  0.65



		

		P4

		57.64  (  19.84

		6.00  (  0.47



		10 hari masa              

		P1

		112.47  (    9.00

		8.73  (  0.59



		     perlakuan

		P2

		98.89  (    6.94

		4.44  (  0.52



		

		P3

		86.39  (  27.12

		4.33  (  0.51



		

		P4

		74.45  (  36.79

		Tidak bertelur





Jumlah pakan yang dikonsumsi pada penelitian 1 hari sebelum masa masa  perlakuan  berbeda nyata dengan  5 hari perlakuan dan 10 hari masa perlakuan  (P< 0,05) ,  sedangkan jumlah pakan yang dikonsumsi pada ayam dalam 5 hari masa perlakuan tidak berbeda nyata dengan 10 hari perlakuan ( P>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Sulfaquinoxalin  berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi per hari oleh tiap ekor ayam, tetapi lamanya waktu pemberian tidak berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi. Pengaruh perbedaan dosis sulfaquinoxalin yang diberikan antara kelompok 1 (kontrol) dengan kelompok 2, 3 dan 4 menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).  Demikian pula halnya antara kelompok 2 dengan kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata  (P< 0.05); dan antara kelompok 3 dan 4 terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa makin besar dosis sulfaquinoxalin yang diberikan maka makin rendah  jumlah pakan yang dikonsumsi oleh tiap ekor ayam. 


Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam pada pemberian sulfa quinoxalin menyebabkan penurunan produksi telur, hal ini terlihat pada penelitian ini bahwa produksi ini pada penelitian 1 hari sebelum masa perlakuan berbeda nyata pada 5 hari dan 10 hari masa perlakuan (P<0.05). Menurunnya jumlah pakan yang dikonsumsi dan produksi telur melibatkan suatu mekanis yang sangat kompleks. Sulfa quinoxalin diketahui mengadakan antagonis kompetitif dengan para amino benzoic acid (PABA) . Ayam sangat  esensial membutuhkan PABA untuk pertumbuhan  dan untuk berproduksi telur  seperti halnya mikroorganisme tertentu membutuhkan PABA untuk pertumbuhannya. Telah diketahui PABA berperan dalam sintesis asam folat. Didalam tubuh asam folat  berfungsi sebagai ko-enzim  untuk sintesis purin,timin dan beberapa asam amino esensial seperti metionin, serin,treonin,leusin,histidin dan lisin (Brander dan Pugh, 1994).  Selain  itu  asam folat  merupakan bagian dari molekul vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme purin  dan asam amino.  Adanya defisiensi folat berakibat terjadinya  gangguan dalam sintesis, purin,timin  dan asam amino esensial yang berakibat gangguan dalam sintesis DNA dan RNA. Sehingga fungsi tubuh yang berkaitan  dengan fungsi DNA dan RNA  menjadi terganggu seperti proses pembelahan sel, maturasi sel  termasuk  gangguan dalam funsi normal sel didalam tubuh.  Selain itu Sulfaquinoxalin diketahui menghambat ambilan (up take) kalsium di hipotalamus. Sulfaquinoxalin juga secara langsung mengahambat penyerapan kalsium dari usus melalui mekanisme  gangguan dalam pembentukan protein pengikat kalsium dan kalsium ATP-ase epitel usus. Dengan turunnya kadar kalsium di hopotalamus terutama pasa inti hipotalamus ventromedial yang merupakan pusat kenyang yang selanjutnya akan menghambat untuk mengkonsumsi pakan yang tersedia. 


KESIMPULAN


Pemberian sulfa quinoxalin dalam dosis 0,0424 gran/ekor/hari ; 0,0848 gram/ekor/hari dan 0,1696 gram/ekor/hari dalam waktu 5 - 10 hari  pada ayam yang sedang bertelur dapat menyebabkan penurunan  konsumsi pakan dan produksi telur.
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