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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan potasium klorida dan 

sodium bikarbonat dalam mentoleransi perubahan suhu pada hati yang terpapar stres panas 
kronis. Sebanyak 30 ekor ayam pedaging berumur 3 minggu dibagi menjadi 5 grup 
(ulangan=6) dan dipisah pada 2 ruangan yang berbeda (A dan B). Grup pertama 
(kontrol/P0) diletakkan dalam kandang pada ruangan A dengan suhu rendah (21-23ºC), 
sedangkan grup yang lain (P1;P2;P3;P4) diletakkan dalam kandang pada ruangan B dengan 
suhu tinggi (37 ºC). Grup P1 hanya diberi air, sedangkan grup P2;P3 dan P4 diberikan 
suplementasi 1,5 % KCl, 0,5% NaHCO3 dan kombinasi keduanya. Setelah 15 hari masa 
perlakuan, dilakukan pengamatan terhadap perubahan organ hatinya baik secara 
makropatologi dan histopatologi. Data yang diperoleh untuk perubahan berat relatif hati 
dianalisa dengan uji ANOVA dan data untuk perubahan histopatologi dianalisa dengan uji 
Kruskal-wallis. Hasil penelitian ini menunjukkan penambahan 1,5 % KCl, 0,5% NaHCO3 dan 
kombinasi keduanya tidak terbukti dapat mencegah perubahan patologi hati pada ayam 
pedaging yang mengalami stres panas kronis. 

 
Kata kunci: stres panas, potasium klorida, sodium bikarbonat, hati. 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to know the potencial of potassium chloride and 
sodium bicarbonate suplementation as thermotolerance agent on liver of chronic heat 
stressed broiler. 30 broiler with 3 weeks ages divide into 5 differents groups (n = 6) and 
separated into two different chamber (A and B). One group (control/P0) was caged at low 
temperature (21-23ºC) chamber (A), while the others (P1; P2; P3; P4) were caged at high 
temperature (37 ºC) chamber (B). Group P1 administrated only with water, groups P2, P3 and 
P4 administrated respectively with 1,5 % KCl, 0,5% NaHCO3, and the combination of both. 
After fifteen days of treatment all broiler were slaughter for liver macropathology and 
histopatology examination. Collected data for liver weight was analysed with Anova test and 
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the data for histopathology changes was analysed with Kruskal-wallis test. This Study 
showed supplementation of 1,5 % KCl, 0,5% NaHCO3, and combination both of them failed 
to inhibit the changes of liver pathology on chronic heat-stressed broiler. 

 
Keywords: heat stress, potassium chloride, sodium bicarbonate, liver 
 
Pendahuluan 

Ayam ras merupakan jenis ternak 
yang sangat peka terhadap stressor fisik 
maupun psikis, termasuk stress panas atau 
heat stress. Suhu lingkungan yang tinggi 
merupakan penyebab utama heat stress 
pada ayam broiler, di samping faktor lain 
seperti kelembaban, radiasi dan kecepatan 
udara (Anderson and Carter, 1998). 

Aengwanich dan Simaraks, (2004) 
melaporkan bahwa pemeriksaan hepar 
pada broiler yang menderita heat stress 
secara mikroskopik menunjukkan perubahan-
perubahan patologis berupa degenerasi 
melemak yang diikuti dengan dilatasi 
pada sinusoidnya. Selain itu juga tampak 
adanya nekrosis di beberapa wilayah 
centrolobular hati. Sedangkan pada 
pengamatan secara makroskopik, hati 
tampak kuning dan pucat. 

Terdapat banyak metode yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi 
dampak buruk akibat heat stress yang telah 
diterapkan selama ini, yaitu antara lain 
dengan penataan sistem perkandangan, 
menyesuaikan formula pakan dengan 
kondisi iklim, serta suplementasi dengan 
thermotolerance agent seperti elektrolit dan 
vitamin pada air minum (Yahav dan 
Planik, 2000).  

Naseem et al., (2005) pada 
penelitianya berhasil mencatat bahwa 
pemberian kombinasi antara larutan 
NaHCO3 0.5% dan KCl 1.5% mampu 
meningkatkan FCR (Feed Convertion Rate) 
serta pertumbuhan berat pada ayam broiler 
yang terpapar heat stress. Hingga saat ini 
masih sedikit informasi yang didapat 
tentang efek pemberian larutan elektrolit 

sodium bikarbonat dan potassium klorida 
terhadap perubahan patologi berbagai 
organ termasuk hepar. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kemampuan broiler yang 
mendapat suplementasi sodium bikarbonat 
(NaHCO3) 0.5% dan potassium klorida 
(KCl) 1.5% dalam mentoleransi perubahan 
suhu (thermotolerance) lingkungan yang 
meningkat (heat stress), dengan mengamati 
perubahan patologi anatomi dan 
histopatologi heparnya.  
 
Metode Penelitian 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 22 
Mei hingga 26 Juni bertempat di kandang 
percobaan Fakultas Kedokteran Hewan 
Universitas Airlangga Surabaya. Pembuatan 
sediaan histopatologi hepar dilakukan di 
Laboratorium Patologi Veteriner Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 
Surabaya.  

 
Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Sodium bikarbonat 
(NaHCO3) dan Potassium Klorida (KCl) 
food grade, aquadest sebagai bahan pelarut 
elektrolit dan sebagai air minum, pakan 
komersial CP 511 produksi PT. Charoen 
Pokphand Indonesia, Vaksin ND + IB, 
desinfektan, formalin 10%, bahan-bahan 
yang digunakan untuk processing dan 
pewarnaan jaringan histopatologi menggunakan 
metode rutin. Peralatan utama dalam 
penelitian ini adalah kamar A yang 
dilengkapi dengan alat pendingin ruangan 
dengan suhu yang dikontrol berkisar 
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antara 21- 23°C, sedangkan kamar B 
adalah kamar untuk perlakuaan stress 
panas yang dilengkapi dengan alat 
pemanas yang berasal dari empat buah 
lampu pemanas yang sudah diatur dan 
dipertahankan konstan secara automatis 
pada kisaran 37°C. Kandang battery yang 
dilengkapi dengan tempat pakan dan 
minum, sebanyak lima kandang, thermometer, 
hygrometer, peralatan yang digunakan untuk 
seksi, timbangan digital, dan pembuatan 
sediaan histopatologi meliputi, gunting 
bedah, scalpel steril, pinset streril, obyek 
glass, cover glass, hot plate, oven, nampan 
sebagai wadah organ ayam, api bunsen, 
aluminium foil, mikrotom, staining jar, 
refrigerator serta pot plastik. 

Pelaksanaan Penelitian 
Sebanyak 30 ekor DOC strain Cobb 

dipelihara selama 21 hari sesuai dengan 
standard pemeliharaan broiler. Setelah 
mencapai umur 21 hari, sebanyak 30 ekor 
ayam broiler dibagi secara acak dibagi 
menjadi lima kelompok perlakuan, 
dimana masing-masing perlakuan terdapat 
6 ulangan. Adapun bentuk perlakuan adalah 
sebagai berikut :  
P0 (Kontrol) : dipelihara pada kamar A 

dengan kisaran suhu anta-
ra 21 - 23°C + air minum 
(aquadest) tanpa diberi 
suplemen.  

P1  : dipelihara pada kamar B 
dengan kisaran suhu 37°C 
+ air minum (aquadest) ad 
libitum tanpa diberi suplemen. 

P2  : dipelihara pada kamar B 
dengan kisaran suhu 37°C 
+ diberi suplementasi 1,5% 
KCl. 

P3 : dipelihara pada kamar B 
dengan kisaran suhu 37°C 
+ diberi suplementasi 0,5% 
NaHCO3. 

P4 : dipelihara pada kamar B 
dengan kisaran suhu 37°C 
+ diberi suplementasi 
kombinasi 1,5% KCl dan 
0,5% NaHCO3. 

 
Data untuk Perubahan Patologi Anatomi 

Data untuk berat hepar diperoleh 
dengan cara menimbang seluruh bagian 
organ hepar. Timbangan yang digunakan 
adalah timbangan digital. 

 
Data untuk Perubahan Histopatologi 

Data perubahan histopatologi ditentukan 
dengan cara mengamati perubahan yang 
ada berdasarkan variabel yang sudah 
ditentukan, kemudian dilakukan skoring 
sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditentukan.  

 
Analisis Data 

Hasil pengamatan pada penelitian 
ini secara ratio berupa penurunan berat 
hepar dianalisis menggunakan uji varian 
(ANOVA) dilanjutkan dengan uji beda 
nyata terkecil (LSD) (Sarmanu,1990). Skor 
histopatologi hepar dianalisis dengan 
menggunakan uji Kruskall-Wallis dan 
dilanjutkan dengan uji Mann Whitney 
untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan (Sunarjo,1991). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Potensi Suplementasi Potasium Klorida dan 
Sodium Bikarbonat Sebagai Thermotolerance 
Agent Dalam Mencegah Perubahan 
Patologi Anatomi Hepar 

Hasil uji statistik dengan uji F 
(Analysis of variant / Anova) menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p 
< 0,05) diantara perlakuan, dimana hasil 
uji lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
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Tabel 1.  Berat Rata-rata dan Simpangan 
Baku (SD) Hepar (gram)  

Perlakuan 
Berat Rata-Rata dan 

Simpangan Baku 
Hepar (gram) 

P0 38,03  1,59a 

P1 31,44  3.54b 

P2 27,95  5,62bc 

P3 31, 27  2,95b 

P4 22.09  2,34d 

Keterangan :  superskrip yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada taraf 
kepercayaan α =0,05 (p < 0,05)  
 

Hasil penelitian ini terdapat 

penurunan berat hepar terhadap kelompok 

perlakuan yang diberi heat stress dengan 

suhu 37°C (ruangan B), hal ini sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Puvadolpirod dan Thaxton, (2000) 

yang melaporkan bahwa hepar pada broiler 

yang menderita heat stress menunjukkan 

perubahan-perubahan patologi anatomi 

berupa menurunnya kandungan air dan 

persentase protein hepar, serta meningkatnya 

persentase lemak hepar. Penurunan rata-

rata berat hepar pada kelompok perlakuan 

yang diberikan suplementasi kombinasi 

1,5% KCL dan 0,5% NaHCO3 (P4) ini, 

mungkin disebabkan karena banyaknya 

sel hepatosit yang mengalami kerusakan 

atau mungkin sel-sel hepatosit tersebut 

banyak yang mengalami kematian, sehingga 

mengakibatkan organ heparnya juga tidak 

dapat berkembang secara optimal. 

 

Potensi Suplementasi Potasium Klorida 

dan Sodium Bikarbonat Sebagai 

Thermotolerance Agent Dalam Mencegah 

Perubahan Histopatologi Hepar 

Pada peneltian ini, perubahan 

histopatologi pada hepar ditentukan 

dengan cara menganalisa hasil pengamatan 

terhadap variabel-variabel yang dianggap 

mewakili keadaan patologis pada tingkat 

sel dan jaringan. Perubahan-perubahan 

yang diamati pada penelitian ini adalah 

terjadinya kongesti, infiltrasi sel radang, 

nekrotik, dan degenerasi. Data yang 

diperoleh dari pengamatan tersebut 

kemudian diolah dengan program SPSS 17 

for Windows menggunakan uji Kruskal-

Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mann-

Whitney, sehingga dapat diketahui bila 

terdapat perbedaan yang sangat nyata (p < 

0,05) diantara masing-masing perlakuaan. 

 
Potensi Suplementasi Potasium Klorida 
dan Sodium Bikarbonat Sebagai 
Thermotolerance Agent dalam Mencegah 
Kongesti 
 
Tabel 2.  Ranking Rata-rata Perubahan 

Kongesti  

Perlakuan 
Ranking Rata-Rata  

Kongesti 

P0 5,50a 

P1 20,50b 
P2 17,17b 

P3 17,17b 

P4 17,17b 

Keterangan :  superskrip yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada taraf 
kepercayaan α =0,05 (p < 0,05)  

Pada kongesti hepatik akut, vena 
sentralis serta sinusoid akan 
menggelembung oleh darah, bahkan dapat 
terjadi degenerasi hepatosit sentral. 
Sedangkan pada hepatosit periportal 
teroksigenasi lebih baik karena letaknya 
yang berdekatan dengan arteriol hepatika, 
sehingga hanya mengalami hipoksia 
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ringan. Sedangkan pada kongesti hepatik 
pasif kronis, secara mikroskopis terlihat 
nekrosis pada daerah sentrilobolar disertai 
terjadinya pendarahan.  

Potensi Suplementasi Potasium Klorida 
dan Sodium Bikarbonat Sebagai 
Thermotolerance Agent dalam Mencegah 
Infiltrasi Sel radang 
 
Tabel 3.  Ranking Rata-rata Perubahan 

Infiltrasi Sel Radang  

Perlakuan 
Ranking Rata-Rata  

Infiltrasi Sel 
Radang 

P0 6,25a 

P1 17,92b 

P2 15,75b 

P3 20,75b 

P4 16,83b 

Keterangan :  superskrip yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada taraf 
kepercayaan α =0,05 (p < 0,05)  

 
Radang atau yang sering disebut 

inflamasi adalah suatu respon protektif 
yang ditunjukkan untuk menghilangkan 
penyebab awal jejas sel serta membuang 
sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan 
oleh kerusakan asal. Inflamsi 
melaksanakan tugas pertahanannya 
dengan mengencerkan, menghancurkan 
atau menetralkan agen berbahaya seperti 
toksin dan mikroba.  

 
Potensi Suplementasi Potasium Klorida 
dan Sodium Bikarbonat Sebagai 
Thermotolerance Agent dalam Mencegah 
Nekrotik 
 

Tabel 4. Ranking Rata-rata Perubahan 
Nekrotik pada Semua 
Kelompok Perlakuan  

Perlakuan 
Ranking Rata-Rata 

Nekrotik 

P0 6,33a 

P1 20,58b 

P2 16,00b 

P3 16,58b 

P4 18,00b 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada taraf 
kepercayaan α =0,05 (p < 0,05) 

Nekrotik adalah kematian sel pada 
jaringan hidup dan merupakan jejas sel 
yang ireversibel. Gambaran morfologik 
nekrotik merupakan hasil dua proses yang 
terjadi secara bersamaan, yaitu digesti 
enzimatik sel dan denaturasi protein. 
Enzim hidrolitik dapat berasal dari sel 
yang mati itu sendiri atau biasa disebut 
autolysis, akan tetapi juga dapat berasal 
dari lisosom sel radang penginvasi atau 
disebut heterolisis. 

 

Potensi Suplementasi Potasium Klorida dan 
Sodium Bikarbonat Sebagai Thermotolerance 
Agent dalam Mencegah Degenerasi 
Tabel 5.  Ranking Rata-rata Perubahan 

Degenerasi  

Perlakuan 
Ranking Rata-Rata 

Degenerasi 

P0 5,00a 

P1 16,50b 

P2 16,92bc 

P3 13,58b 

P4 25,50d 

Keterangan :  superskrip yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata pada taraf 
kepercayaan α =0,05 (p < 0,05)  
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 Degenerasi yang terjadi adalah 
akibat kurangnya pasokan oksigen pada 
jaringan atau yang sering disebut dengan 
hipoksia. Hal ini terkait dengan terjadinya 
kongesti, sehingga jaringan kekurangan 
suplai darah yang mengandung banyak 

oksigen. Oksigen tersebut sangat 
dibutuhkan oleh sel untuk dapat menjaga 
kelangsungan hidupnya, apabila sel 
mengalami hipoksia maka akan terjadi 
kerusakan pada sel tersebut (degenerasi) 
dan nekrosis seperti gambar berikut; 

 

 
 

Gambar 1.  Histopatologi pada perlakuan P0. (1) sel hepatosit yang masih normal. (2) terjadi 
nekrotik dan tampak inti sel mengalami penebalan (piknotik). (Pewarnaan H.E; 
pembesaran 400x; mikroskop Olympus CX-41; Camera DP-12).  

 

 
 
Gambar 2. A. Gambar histopatologi pada perlakuan P1. gambar (1) sel hepatosit yang 

mengalami degenerasi hidropik dengan skor 4, (2) terjadi nekrotik dan tampak 
inti sel mengalami penebalan (piknotik).  B. Gambar histopatologi pada 
perlakuan P2 (1) sel hepatosit yang mengalami degenerasi hidropik dengan skor 
3, (2) terjadi nekrotik dan tampak inti sel mengalami penebalan (piknotik).. 
(Pewarnaan H.E; pembesaran 400x; mikroskop Olympus CX-41; Camera DP-12).  

1 

2 

A B 

1 

2 
1 

2 
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Gambar 3.  A. Gambar histopatologi pada perlakuan P3. gambar (1) sel hepatosit yang 
mengalami degenerasi hidropik dengan skor 4, (2) terjadi nekrotik dan tampak 
inti sel mengalami penebalan (piknotik), (3) adanya infiltrasi sel radang dengan 
skor 1.  B. Gambar histopatologi pada perlakuan P4 (1) sel hepatosit yang 
mengalami degenerasi hidropik dengan skor 4, (2) terjadi nekrotik dan tampak 
inti sel mengalami penebalan (piknotik), (3) adanya infiltrasi sel radang dengan 
skor 2. (Pewarnaan H.E; pembesaran 400x; mikroskop Olympus CX-41; Camera DP-12). 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penunuran 
beratrelatif hepar dan perubahan histopatologi 
yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa 
suplementasi 1,5% KCl, 0,5% NaHCO3 dan 

kombinasi keduanya tidak mampu 
berperan sebagai thermotolerance agent 
dalam mencegah perubahan pada hepar 
yang terpapar heat stress kronis. 
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