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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Burung Puyuh 

Puyuh Jepang (Coturnix coturnix japonica) dalam sistem klasifikasi hewan 

termasuk ordo Galiformes, famili Phasianidae, genus Coturnix, dan spesies japonica 

memiliki nilai ekonomi yang penting, karena selain menghasilkan telur, dagingnya 

pun merupakan sumber alternatif protein hewani (Vali, 2008). Pemeliharaan burung 

puyuh mempunyai 2 fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase produksi (bertelur). Fase 

pertumbuhan dibagi menjadi 2 fase yaitu starter (0 - 3 minggu), grower (3 - 5 

minggu) dan fase produksi (umur di atas 5 minggu) (Listiyowati dan Roospitasari, 

2005). Produksi telur burung puyuh mencapai 250 – 300 butir per tahun dengan berat 

rata-rata 10 g per butir. Keunggulan lain dari burung puyuh adalah cara 

pemeliharaannya mudah, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan 

dapat diternakkan bersama dengan hewan lain (Hartono, 2004). 

Burung puyuh banyak dibudidayakan karena memiliki nilai nutrisi tinggi baik 

dari telur maupun dagingnya. Burung puyuh dengan berat badan 90 - 100 g akan 

segera mulai bertelur umur 35 - 42 hari. Kemampuan berproduksi telur mulai awal 

produksi akan terus mengalami kenaikan secara signifikan hingga mencapai puncak 

produksi (top production 98,5%) pada umur 4 - 5 bulan dan perlahan-lahan menurun 

hingga 70% pada umur 9 bulan (Sugiharto, 2005). Tujuan utama dari pemeliharaan 

burung puyuh oleh peternak adalah untuk mendaptkan telur, sehingga sebagian besar 

burung puyuh yang dipelihara adalah burung puyuh betina.  
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Secara keseluruhan kandungan nutrisi daging dan telur antara unggas yang satu 

dengan unggas yang lain relatif sama (Tetty, 2003). Telur dan daging burung puyuh 

diperoleh berdasarkan hasil metabolisme tubuh sebanyak 77% dan sebagian lainnya 

dari pakan. Telur puyuh mempunyai kandungan gizi berupa protein 13,1% dan lemak 

11,1% yang setara dengan kandungan protein dan lemak pada telur ayam yaitu 12,7% 

dan 13,1% (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). Kandungan kolesterol dalam telur 

memiliki jumlah yang tinggi yaitu antara 935 - 1.400 mg/dl (Fenita dan Suteky, 

2006). Kandungan kolesterol dalam telur yang banyak dipengaruhi berbagai faktor 

antara lain genetik, nutrien dan obat-obatan (Ketaren, 2010).  

Kadar kolesterol pada daging dan telur akan meningkat sejalan dengan 

peningkatan kadar kolesterol darah, namun akan mencapai nilai maksimum pada 

kolesterol darah di atas 700 mg/dl (Rahmat dan Wiradimadja, 2011). Kuning telur 

puyuh merupakan sumber dari lemak dan kolesterol yang tinggi, hal ini dikarenakan 

ketersediaan dan deposisi akhir lemak dalam kuning telur berasal dari interaksi 

hormon pada sintesis lemak di hati. Lemak yang berasal dari sumber pakan akan 

diubah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian akan mengalami katabolisme 

menjadi asetil ko-A dimana asetil ko-A akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan 

dimanfaatkan menjadi Adenosine Tri Phosphate (ATP) dan sebagian akan di 

deposisikan untuk produksi telur  (Santoso et al., 2013). 

2.2.  Ransum Burung Puyuh 

Ransum adalah campuran dari berbagai macam bahan pakan dengan tujuan 

mendapatkan kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ternak. Ransum yang dapat 

diberikan untuk burung puyuh terdiri dari beberapa bentuk, yaitu bentuk pelet, remah, 
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dan tepung. Kebutuhan nutrisi tergantung pada variasi genetik, umur, bobot badan, 

aktivitas dan temperatur lingkungan (Wahju, 2004). Kandungan protein, karbohidrat, 

vitamin dan mineral  harus tersedia dalam jumlah yang cukup dalam ransum. 

Kekurangan salah satu nutrisi tersebut maka mengakibatkan kesehatan terganggu dan 

mempengaruhi produktivitas burung puyuh (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Ransum merupakan faktor dalam menentukan kecepatan pertumbuhan oleh 

karena itu ransum pada burung puyuh harus mengandung nutrisi yang seimbang dan 

sesuai kebutuhan (Djulardi, 2006). Kebutuhan  protein dan energi setiap periode 

pemeliharaan berbeda-beda. Pada umur 0 - 3 minggu (starter) membutuhkan protein 

25% dan energi metabolisme 2.900 kkal/kg, sedangkan pada umur 3 - 5 minggu 

(grower) kadar protein dikurangi menjadi 20% dan energi metabolisme 2.600 kkal/kg. 

Burung puyuh lebih dari 5 minggu kebutuhan energi dan protein sama dengan 

kebutuhan energi pada protein umur 3-5 minggu (Listiyowati dan Roospitasari, 2005). 

Sifat khusus unggas adalah mengkonsumsi ransum untuk memperoleh energi 

sehingga jumlah makanan yang dimakan tiap harinya cenderung berhubungan erat 

dengan kadar energinya. Apabila persentase protein yang tetap terdapat dalam semua 

ransum, maka ransum yang mempunyai kandungan energi  yang tinggi akan menekan 

konsumsi protein dalam tubuh unggas karena rendahnya jumlah makanan yang 

dikonsumsi dalam tubuh unggas. Sebaliknya, bila kandungan energi kurang maka 

unggas akan mengkonsumsi makanan untuk mendapatkan lebih banyak energi 

akibatnya kemungkinan akan mengkonsumsi protein yang berlebihan (Tillman et al., 

1991). Pemberian ransum yang diberikan dalam jumlah yang mencukupi dan 

ketersediaannya secara terus menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan ternak 

(Anggorodi, 1995). Kebutuhan ransum puyuh dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Konsumsi Ransum Burung Puyuh berdasarkan Umur (Listyowati dan 

Roospitasari, 2005) 

Umur Burung Puyuh  Jumlah Ransum Setiap Ekor  

 --------(g)-------- 

1 hari – 1 minggu  

1 minggu – 2 minggu 

2 minggu – 4 minggu 

4 minggu – 5 minggu 

5 minggu – 6 minggu 

Di atas 6 minggu 

2  

4  

8  

13  

15  

20  

Ransum yang dikonsumsi ternak sebagian dicerna dan diserap tubuh, sebagian 

yang tidak tercerna diekskresikan dalam bentuk ekskreta. Zat-zat pakan yang diserap 

tubuh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan 

produksi telur (Scott dan Dean, 1991). Proses pencernaan bahan makanan 

berlangsung dengan dua cara, yaitu secara enzimatik dan mikrobial. Pada ternak jenis 

unggas pencernaan secara enzimatik dilakukan lebih dominan dibandingkan 

pencernaan mikrobial yang efektif pada hewan ruminansia. Pada sistem pencernaan 

enzimatis dilaksanakan oleh bantuan enzim yang di sekresi oleh traktus digestivus 

yang terdiri dari enzim karbohidrakse, protease dan lipase (Anggorodi, 1995).   

2.3.  Lemak dalam Ransum 

Seperti halnya karbohidrat, lemak mengandung tiga unsur kimiawi (karbon, 

hidrogen dan oksigen) yang sama, namun dalam kombinasi yang berbeda dan 

memberikan dua seperempat kali lebih banyak energi pada berat karbohidrat yang 

sama. Lemak yang terkandung dalam ransum tidak lebih dari 4 - 8%, hal ini 

dikarenakan konsumsi lemak jenuh yang berlebih menyebabkan kandungan kolesterol  

darah akan meningkat, sebaliknya mengkonsumsi asam lemak tidak jenuh ganda  
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akan menurunkan kolesterol  darah (Murray et al., 2003). Lemak yang dikonsumsi 

oleh ternak unggas dihidrolisis dalam usus menjadi mono dan digliserida. Apabila 

lemak dalam bentuk trigliserida telah sampai pada usus halus, enzim lipase akan 

mencerna dan membagi lemak tersebut menjadi asam lemak dan gliserol (Anggorodi, 

1995).  

Lemak dalam telur merupakan hasil ekskresi dari lemak darah sehingga tinggi 

rendahnya kandungannya sangat dipengaruhi oleh keadaan ransum terutama lemak 

ransum (Kayatun et al., 2012). Kebutuhan lemak untuk unggas sering dinyatakan 

dalam bentuk persen (%) / kg pakan dan dapat dihitung menjadi g/ekor/hari (Ketaren, 

2010). Jumlah konsumsi lemak jenuh mempunyai korelasi yang tinggi dengan 

kenaikan kadar kolesterol dalam darah (Vessby, 1994). Kadar kolesterol yang tinggi 

dalam darah merupakan predisposisi terhadap atherosklerosis, suatu keadaan dimana 

kolesterol dan lipida masuk ke dinding pembuluh darah bagian dalam, ditandai oleh 

penumpukan esterkolesterol dan lipida di dalam jaringan penyambung dinding arteri 

(Frandson, 1996). 

2.4.  Metabolisme Lemak  

Lemak merupakan salah satu sumber energi yang berfungsi untuk metabolisme 

tubuh dan ditemukan pada banyak sel dalam bentuk butir - butir lemak kecil 

(Lichtensein dan Jones, 2001). Lemak memiliki sifat hidrofibik, sehingga 

memerlukan suatu alat transportasi khusus agar lemak dapat beredar di dalam 

sirkulasi darah, yaitu protein yang akan berikatan dengan lipid sehingga dapat 

diedarkan melalui sirkulasi darah (Prijanti, 2008). Metabolisme lemak merupakan 

proses asam-asam lemak yang diubah dan digunakan untuk menjadi energi, produksi 
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telur atau disimpan sebagai lemak tubuh. Lemak yang dikonsumsi memiliki hubungan 

dengan lemak yang disimpan dalam tubuh (Anggorodi, 1995).  

Lemak yang diabsorpsi dari makanan dan lemak yang disintesis oleh hati dan 

jaringan adiposa, dibawa oleh darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh untuk 

digunakan sebagai sumber energi dan/atau disimpan sebagai cadangan lemak. Lemak 

disimpan sebagai triasilgliserol (trigliserida) yang sebagian besar terdapat dalam 

jaringan adiposa, dapat juga ditemukan dalam otot rangka dan plasma (Indriasari, 

2012). Selain itu bagian dari lemak yaitu kolesterol memilki mekanisme pembentukan 

yang berhubungan dengan jumlah lemak, kadar asam lemak tidak jenuh dan sumber 

lemak lain dalam pakan yang memberikan pengaruh terhadap pembentukan 

kolesterol. Pakan yang mengandung lemak tinggi akan mempercepat penurunan ATP-

citrate lyase, acetyl-CoA carboxylase dan aktivitas enzim malic. Akibat aktivitas dari 

acetyl-CoA carboxylase, akhirnya menurunkan aliran karbon dari acetyl-CoA untuk 

pembentukan asam lemak rantai panjang (Santoso et al., 2013).  

2.5.  Profil Lemak  Darah 

Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari 

makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak 

(adiposit) sebagai cadangan energi. Secara klinis, lemak yang penting adalah 

fosfolipid, trigliserida (lemak netral), kolesterol dan asam lemak (Lichtensein dan 

Jones, 2001). Peningkatan kadar lemak tubuh berhubungan dengan kadar estradiol 

dalam plasma. Peningkatan kadar estradiol dalam plasma meningkatkan kadar lemak 

darah (Kasiyati et al., 2010). Lemak dibutuhkan dalam penyerapan dan transport 

vitamin melalui aliran darah namun, lemak sendiri zat yang tidak dapat larut dalam 
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air. Untuk mengangkut lipid, asam lemak, trigliserida, steroid, kolesterol, fosfolipid 

dan vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan suatu agen pembawa yang  berupa 

lipoprotein (Suryani, 2016). 

2.5.1. Kolesterol darah  

Kolesterol  merupakan suatu lemak berwarna putih yang dibuat di dalam hati 

dan dilepaskan ke dalam aliran darah. Selain diproduksi di hati (endogen), kolesterol 

juga dapat dipeperroleh dari makanan (eksogen) (Harper et al., 1979). Faktor yang 

mempengaruhi kandungan kolesterol adalah lemak pakan, kolesterol pakan, 

karbohidrat pakan dan biosintesis kolesterol (Carlson et al., 1978). Lemak dalam 

ransum akan dicerna diusus halus dengan bantuan garam empedu yang menjadi 

gliserol dan asam lemak kemudian dialirkan ke pembuluh darah  (Widodo, 2010). 

Apabila kolesterol dari lemak pakan sedikit, untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan 

organ lain maka sintesis dalam hati dan usus akan meningkat. Demikian juga 

sebaliknya, jika jumlah kolesterol dari dalam ransum meningkat maka sintesis dalam 

hati dan usus akan menurun (Piliang dan Djoyosoebagio 2006). Kolesterol merupakan 

sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi dan sangat dibutuhkan tubuh, 

terutama untuk membentuk membran sel dalam tubuh. Kolesterol juga berguna dalam 

pembentukan asam empedu, hormon-hormon steroid dan vitamin D (Pereira, 2010). 

Proses pembentukan kolesterol diawali dengan pembentukan asetil Ko-A 

dibentuk dari glukosa, asam lemak atau asam amino. Molekul asetil Ko-A 

berkondensasi membentuk asetoasetil Ko-A dimana reaksi kondensasi ini dikatalisis 

oleh enzim tiolase. Asetoasetil Ko-A berkondensasi dengan molekul asetil Ko-A 

membentuk 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A (HMG Ko-A) dengan bantuan 
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enzim HMG koA sintetase. HMG Ko-A dikonversi menjadi asam mevalonat dengan 

dikatalisis enzim HMG Ko-A reduktase, yaitu enzim yang menentukan kecepatan 

reaksi di dalam lintasan sintesis kolesterol. Mevalonat membentuk unit isoprenoid 

yang aktif. Enam unit isoprenoid akan bergabung membentuk skualen. Skualen 

selanjutnya dikonversi menjadi kolesterol (Murray et al., 2003). Kolesterol 

mempunyai sifat yang tidak larut dalam air, sehingga zat ini dingkut dalam darah 

sebagai komponen lipoprotein darah. Kolesterol yang terkandung dalm makanan 

diserap garam empedu dan dibawa ke sel epitel usus. Kolesterol terkemas dalam 

bentuk kilomikron di usus dan dalam VLDL di hati (Pereira, 2010).  Enzim lipase 

merupakan kelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis 

monogliserida, digriserida dan trigliserida untuk menghasilkan asam lemak bebas dan 

gliserol. Asam lemak bebas akan dihidrolisis menjadi kolesterol dengan 5 tahap yaitu 

(1) Merubah Asetil CoA menjadi HMG-CoA; (2) Merubah HMG-CoA menjadi 

mevalonat; (3) Mevalonat diubah menjadi molekul dasar isoprene, isopentenyl dan 

pyrophosphate (IPP) bersamaan dengan hilangnya CO2; (4) IPP diubah menjadi 

Skulen; (5) Skulen diubah menjadi kolesterol (Wijaya et al., 2013) 

Jumlah kolesterol dalam sel hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama 

dari luar sel yang meliputi jumlah kolesterol bebas atau yang terikat dengan 

lipoprotein, persediaan asam lemak bebas dan adanya hormon tertentu. Faktor yang 

kedua dari dalam sel, seperti kegitan enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol 

dan yang berperan dalam katabolisme kolesterol, jumlah persediaan terpenoida, 

lanosterol dan skulen sebagai perkuser untuk sintesis kolesterol. Selain itu berperan 

kegiatan enzimatik juga mempengaruhi jumlah hasil metabolisme kolsesterol dan 

adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau derivatnya keluar dari sel dengan 
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mekanisme pengangkutan aktif melalui membran sel serta pengaruh viskositas 

membran (Rahmat dan Wiradimadja, 2011). Jumlah kolesterol dalam plasma darah 

burung puyuh betina  yang sudah dewasa kelamin dan periode produksi telur masing-

masing adalah 139 mg/ dl dan 144 mg/dl (Elnagar dan Elhady, 2009). Hasil penelitian 

Isnaeni et al. (2010) kandungan koleterol darah pada puyuh pada umur 17 minggu 

adalah 148,10 mg/dl. Hasil penelitian pada burung puyuh periode produksi telur umur 

25 minggu memiliki rata-rata kandungan kolesterol darah dan telur  masing masing 

145 dan 147 mg/dl (Fenita dan Suteky, 2006). Tinggi rendahnya kandungan kolesterol 

dalam darah juga dipengruhi faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh seperti jenis 

kelamin, bobot badan, ransum, umur dan  lingkungan. Kemampuan dalam 

mengabsorbsi lemak setiap genetik berbeda yang disesuaikan dengan kondisi 

fisiologis dan kebutuhan ternak, sehingga kecepatan sintesis kolesterol didalam tubuh 

masing-masing ternak tersebut juga relatif berbeda (Wijaya et al., 2013).   

2.5.2. Low density lipoprotein (LDL) darah 

Low Density Lipoprotein merupakan satu kelas lipoprotein dan agen pengangkut 

yang mengandung 25% protein, kolesterol 45% serta 30% berupa trigliserida yang 

berfungsi mengangkut kolesterol dari sel hati menuju sel tepi (Rosadi et al., 2013). 

Pembentukan LDL dapat dilakukan di usus melalui konversi very low density 

lipoprotein dengan cara mengambil lipida dan memberikan apoprotein (Montgomery 

et al., 1993). Kandungan lipoprotein pada LDL memiliki densitas yang rendah (1,019 

- 1,063 g/ml) dan berdiameter 18 - 25 nm. Kadar kolesterol yang relatif tinggi juga 

dapat terjadi sebagai akibat dari banyaknya kolesterol yang berikatan dengan molekul 

lain dan membentuk LDL yang banyak mengandung kolesterol (Isnaeni et al., 2010). 
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Kandungan trigliserida dan LDL plasma darah burung puyuh berumur 7 minggu 

berturut turut memiliki nilai 651 mg/dl dan  137,66 mg/dl (Karabulut et al., 2006) 

serta kandungan LDL dalam darah burung puyuh adalah 90, 45 mg/dl (Fenita dan 

Suteky, 2006). Kadar LDL plasma bergantung dari banyak faktor termasuk kolesterol 

dalam makanan asupan lemak jenuh serta kecepatan produksi dan eliminasi LDL dan 

VLDL. Hati menyerap LDL dengan mekanisme endositosis, dimana sekitar 75% dari 

LDL diserap oleh hati (Suryani, 2016). 

2.5.3. High density lipoprotein (HDL) darah 

High density lipoprotein merupakan lipid plasma yang terikat pada albumin, 

yang mengandung lipoprotein dan mengandung lebih banyak protein dibandingkan 

VLDL, ataupun LDL (Indriasari, 2012). High density lipoprotein merupakan 

komponen plasma darah yang akan memberikan gambaran total kolesterol. Bila 

kolesterol yang diambil dari darah meningkat, maka sintesis kolesterol pada kelenjar 

adrenal dihambat, demikian juga sebaliknya apabila kolesterol yang diambil dari 

darah menurun, maka sintesis kolesterol pada kelenjar adrenal akan meningkat 

(Isnaeni et al., 2010). Peranan HDL sebagai kolesterol baik mampu menurunkan 

kadar kolesterol jahat berupa low density lipoprotein (LDL) melalui sekresi kolesterol 

didalam darah bersama-sama dengan asam empedu (Rosadi et al., 2013). High density 

lipoprotein membawa kolesterol yang baik (non atherogenic) karena membersihkan 

kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke 

hati serta mampu menurunkan resiko aterosklerosis (Widowati, 2007).  

Beberapa cara dalam meningkatkan kadar HDL adalah medikamentosa yang 

merupakan penambahan sumber niasin dalam pakan dan konsimsi ransum yang 
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rendah kolesterol (Djohan, 2004). Hasil penelitian Fenita dan Suteky (2006) 

kandungan kadar HDL darah burung puyuh  betina adalah  34,30 mg/dl, sedangkan 

pada burung puyuh betina berumur 14 minggu kandungan HDL plasma darah adalah 

18,75 mg/dl (Shenatmoko et al., 2013). HDL adalah lipoprotein berdensitas tinggi 

yang mempunyai fungsi menghilangkan kelebihan kolesterol dan membawanya 

menuju hati yang kemudian dimetabolisme menjadi garam empedu. Enzim perifer 

yang ikut beredar bersama HDL adalah lechitin cholesterol transferase (LCAT) yang 

mengkatalisis transfer asam lemak rantai panjang dari fosfolipid kolesterol untuk 

membentuk kolesterol ester. Sehingga LCAT memfasilitasi penyimpanan dan 

transportasi dari kelebihan kolesterol. LCAT diaktifkan oleh Apo-AI. Pertukaran 

antara kolesterol ester dengan lipoprotein dimediasi oleh Cholesterol Ester Transfer 

Protein (CETP) yang merupakan protein perifer lain yang ikut beredar dengan HDL. 

CETP mentransfer kolesterol ester bersih dari HDL ke LDL, IDL dan VLDL dalam 

mengubah trigliserida. Proses ini akan mengubah VLDL dan IDL menjadi LDL 

kemudian HDL diserap dan dikatabolisme oleh hati (Yusof et al., 2012). Adapun 

fungsi dari HDL adalah mentransfer apoprotein ke lipoprotein lain, mengangkut lipid 

dari lipoprotein lain, mengangkut kolesterol dari membran sel, mengkonversi 

klesterol menjadi kolesterol ester melalui LCAT dan mentransfer kolesterol ester ke 

lipoprotein lain melalui CETP (Pereira, 2010). 

2.6.  Aditif 

Aditif merupakan suatu bahan atau kombinasi bahan yang biasa dicampurkan 

dalam ransum dengan jumlah sedikit untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya 

memacu pertumbuhan dan meningkatkan kecernaan (Yosi dan Sanadi 2014). Zat yang 
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terkandung dalam aditif diperoleh dari pengekstrakan tumbuh-tumbuhan dan hewan 

dengan ditambahkan bahan-bahan kimia lainnya. Penggunaannya bertujuan untuk 

meningkatkan konsumsi, produksi dan produktifitas ternak (Workel et al., 2002). Zat 

aditif digolongkan dalam 2 jenis yaitu aditif sintetik, misalnya antibiotika dan aditif 

alami, misalnya tanaman obat dan mikroorganisme dalam bentuk bakteri (Murwani, 

2008). Aditif dibagi menjadi dua kelompok yaitu aditif nutritif dan non nutritif. Aditif 

nutritif berasal dari tanaman, hewan dan dari hasil penguraian karbohidrat. Aditif non 

nutritive dapat berupa antioksidan, enzim, antiobiotik dan hormonal (Winarno dan 

Titi, 1994). Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga reaksi radikal bebas dapat terhambat. 

Antioksidan juga dapat diartikan sebagai bahan atau senyawa yang dapat 

menghambat atau mencegah terjadinya oksidasi pada substrat atau bahan yang dapat 

teroksidasi, walaupun memiliki jumlah yang sedikit apabila dibandingkan dengan 

substrat yang akan teroksidasi (Robbins et al.,1999). Antioksidan di dalam sel 

dibedakan menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatik dan nonenzimatik. Antioksidan 

enzimatik memiliki sifat preventif (pencegahan)  dan antioksidan nonenzimatik yang  

memiliki sifat memecah rantai akibat peroksidasi lipid. 

2.7.  Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

Buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika selatan bagian 

utara ini sudah lama dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi segar. Jenis dari tanaman 

ini merupakan tanaman memanjat. Secara morfologi tanaman ini termasuk tanaman 

tidak lengkap karena tidak memiliki daun yang mana hanya memiliki akar, batang dan 

cabang, bunga, buah serta biji (Kristanto, 2009). Terdapat empat jenis buah naga, 
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pertama Hylocereus undatus (buah naga putih), kulitmya merah dan daging buah 

putih. Kedua, Hylocereus polyrhizus (buah  naga merah), kulitnya merah, daging 

merah keunguan. Ketiga, Hylocereus costaricensis (buah naga super merah), daging 

buahnya lebih merah. Keempat, Selenicereus megalanthus (buah naga kuning), jenis 

ini kulit buahnya kuning tanpa sisik bewarna kuning, sehingga cenderung lebih halus 

dan memilki warna daging bewarna putih (Le Bellec et al., 2006).  

Tabel 2. Kandungan Zat Gizi Buah Naga Merah Per 100 g (Patway, 2005) 

Komponenen Kadar 

Air (g) 82,5 – 83 

Protein (g) 0,16 – 0,23 

Lemak (g) 0,21 – 0,61 

Serat (g) 0,7 – 0,9 

Betakaroten (mg) 0,005 – 0,012 

Kalsium (mg) 6,3 – 8,8 

Fosfor (mg) 30,2 – 36,1 

Besi (mg) 0,55 – 0,65 

Vit B1(Tiamin) (mg) 0,28 – 0,30 

Vit B2 (Riboflafin) (mg) 0,043 – 0,045 

Vit B3 (Niasin) (mg) 1,297 – 1,300 

Vit C (Asam askorbat) (mg) 8 – 9 

 

Buah naga merah mengandung beberapa jenis antioksidan yaitu antioksidan 

protektor (vitamin C, A, E, Flavonoid), antioksidan pembangunan (sianin dan β 

sianin) dan antioksidan penyerang (omega 3) (Indriasari, 2012). Kandungan β karoten 

dalam buah naga merah dapat menurunkan kolesterol melalui dua cara yaitu pertama 

β karoten bersifat antioksidan yang dapat mencegah teroksidasinya lipid, dan kedua β 

karoten mampu menghambat kerja aktivitas enzim HMG CoA reduktase sehingga 

tidak terbentuk mevalonat yang diperlukan untuk sintesis kolesterol (Carlson et al., 

1978). Kolesterol dalam darah juga dapat diturunkan karena kandungan kalsium (Ca) 

yang terdapat pada buah naga merah. Kalsium berikatan dengan sisa asam lemak 
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membentuk sabun kalsium yang mengikat asam empedu untuk membentuk kompleks 

Ca-garam empedu. Hal ini menyebabkan mempengaruhi penurunan reabsorbsi asam 

empedu sehingga kadar asam empedu menurun, kemudian akan memberi sinyal 

kepada sel-sel hati untuk mensintesis lebih banyak asam empedu dari kolesterol yang 

terdapat di hati. Sintesis asam empedu tersebut menyebabkan pengurangan kolesterol 

di hati yang selanjutnya menyebabkan peningkatan pembentukan reseptor LDL. 

Ketika konsentrasi reseptor tersebut di membran bertambah, LDL yang diserap dari 

darah juga akan bertambah, sehingga kadar kolesterol di dalam darah menurun (Mark 

et al., 2000). Berbagai zat aktif antihiperlipidemia yang terkandung dalam buah naga 

diantaranya, niasin, asam askorbat dan asam palmitat diyakini meningkatkan kadar 

HDL (High Density Lipoprotein) (Mahattanawee et al., 2006). 

Kandungan vitamin C  dalam buah naga memiliki peranan mengurangi tingkat 

katabolisme A-polipoprotein A-1 (Apo A-1) sehingga ada lebih banyak HDL dalam 

plasma darah yang dapat mengikat dan mengangkut kolesterol ke dalam hati.  

(Norhayati, 2006). Jus buah naga merah dengan dosis pemberian 2,86 g/ kg BB/hari 

dapat mencukupi kebutuhan vitamin C per harinya. Buah naga merah segar 

mengandung 540,27 mg/100 g vitamin C. Vitamin C yang sangat kaya terkandung 

dalam daging buah naga merah berfungsi sebagai antioksidan yang memiliki efek 

mencegah kerusakan HDL yang diakibatkan peroksidase lipid, pembentukan radikal 

bebas serta meningkatkan sekresi asam empedu (Pertiwi, 2014). Sebagai antioksidan, 

vitamin C bekerja sebagai donor elektron, dengan cara memindahkan satu elektron ke 

senyawa yang kurang stabil seperti dalam reaksi biokimia intraseluler dan 

ekstraseluler. Secara ekstraseluler vitamin C mampu menghilangkan senyawa oksigen 

reaktif, mencegah terjadinya LDL teroksidasi, mentransfer elektron ke dalam 
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tokoferol teroksidasi, dan mengabsorpsi logam dalam saluran pencernaan. Selain itu 

vitamin C dalam buah naga merah membantu reaksi hidroksilasi dalam pembentukan 

asam empedu sehingga meningkatkan ekskresi kolesterol (Suryani, 2016). 

Kandungan vitamin B3 (niasin) dalam buah naga merah mampu menurunkan 

produksi very low density lipoprotein (VLDL) di hati sehingga produksi kolesterol 

total, low density lipoprotein (LDL), dan trigliserida menurun (Indriasari, 2012). 

Kadar LDL kolesterol dapat turun secara bermakna karena bahan aktif seperti niasin 

(vitamin B3), yang dapat menurunkan produksi VLDL didalam hati, sehingga kadar 

IDL dan LDL juga akan menurun (Suryani, 2016). Niasin juga mengurangi kinerja 

dari reseptor katabolisme HDL pada permukaan sel-sel hepar sehingga molekul HDL 

dapat beredar lebih lama dalam sirkulasi. Selain itu niasin meningkatkan tingkat 

plasma pre-β HDL kolesterol sehingga kadar HDL meningkat. Mekanismenya dengan 

menghambat lipolisis di jaringan adiposa, menurunkan esterifikasi dari trigliserida di 

hati dan meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase (Yusof et al., 2012). Pemberian 

niasin dosis 0,2 - 1 ml memberikan pengaruh terhadap peningkatan kandungan HDL 

darah burung puyuh dibandingkan perlakuan kontrol (Fenita dan Suteky, 2006). 

Niasin menyebabkan peningkatan sintesis Apo A-I dan Apo A-II yang merupakan 

komponen utama HDL. Niasin juga mengurangi ekspresi dari reseptor katabolisme 

HDL pada permukaan sel-sel hepar sehingga molekul HDL dapat beredar lebih lama 

dalam sirkulasi (Yusof, 2008).  

Buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) telah diteliti sebelumnya pada tikus 

putih hiperglikemia dengan dosis 3,6 g/200 g BB/hari selama 28 hari  dapat 

meningkatkan kadar HDL dan peningkatan yang signifikan sebanyak 76,3%. 

(Norhayati, 2006). Penelitian lanjutan dilakukan pada subjek Diabetes Mellitus tipe 2 
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menunjukkan bahwa selama 28 hari pemberian buah naga merah dengan dosis 400 g 

hanya meningkatkan kadar HDL sebanyak 3,2%. Kadar HDL sebenarnya mengalami 

peningkatan hingga 19,9% hingga 21 hari pemberian buah, namun ternyata 

mengalami penurunan hingga 16,7% di minggu akhir penelitian (Yusof et al., 2012). 

Penggunaan buah naga merah pada penelitian Suryani (2016) pada dosis rendah (7,2 

g/200 g BB/hari), sedang (14,4 g/200 g BB/hari) maupun tinggi (21,6 g/200 g 

BB/hari) selama 10 hari dapat menurunkan rerata kadar LDL tikus putih. 

 

  


