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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ayam Petelur 

 Ayam petelur merupakan ayam yang dikembangkan untuk tujuan produksi 

telur. Ayam petelur adalah jenis ayam yang sangat efisien menghasilkan telur, dan 

ayam yang termasuk tipe ini mempunyai ukuran badan yang lebih kecil 

dibandingkan ayam tipe pedaging (Wahju, 1997). Ayam petelur dapat dibedakan 

menjadi ayam petelur putih dan ayam petelur coklat yang diperoleh dari 

persilangan dengan membuang sifat jelek dan mempertahankan sifat baik (Rasyaf, 

2009). Tipe ayam petelur memiliki karakteristik bersifat nervous atau mudah 

terkejut, bentuk tubuh ramping, cuping berwarna putih, kerabang telur berwarna 

putih, produksi telur tinggi, efisiensi penggunaan ransum untuk produktifitas telur 

dan tidak memiliki sifat mengeram (Suprijatna et al., 2008) 

 

2.1.1. Strain ISA Brown  

Ayam ras petelur ISA Brown diciptakan di Inggris pada tahun 1978 oleh 

perusahaan breeder ISA, ISA Brown adalah jenis ayam hibrida unggulan hasil 

persilangan dari ayam jenis Rhode Island Red dan White Leghorn yang memiliki 

ciri khas bulu dan telurnya cokelat, produksi telur dalam sekali masa 

pemeliharaan sebanyak 409 butir dengan berat rata-rata 62,9 g. Ayam ISA Brown 

memiliki fase pertumbuhan, yaitu starter (umur 0 - 4 minggu), grower (umur 5 - 
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10 minggu), developer (umur 11 - 16 minggu) dan layer (umur >16 minggu) 

(Sudaryani dan Santosa, 2000). 

 

2.1.2. Profil Lemak Darah ISA Brown 

 Profil lemak darah terdiri dari Kolesterol total, HDL, LDL dan 

Trigliserida, masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda. 

Kolesterol adalah zat penting yang terlibat dalam banyak fungsi, seperti 

memelihara membran sel, memproduksi vitamin D pada permukaan kulit, 

memproduksi hormon dan membantu kemungkinan koneksi sel di otak (Daniels et 

al., 2009). Kolesterol total darah normal pada pada ayam normal berkisar antara 

125 - 200 mg/dl (Mangisah, 2003). 

HDL merupakan lipoprotein dengan kandungan protein yang paling 

banyak, fungsi HDL mengumpulkan kelebihan kolesterol dari jaringan tubuh dan 

mengembalikan ke hati melalui pembuluh darah, serta mengeluarkannya bersama-

sama dengan empedu (Iriyanti et al., 2005). Kadar HDL darah ayam ras adalah 

lebih dari 22 mg/dl (Basmacioglu dan Ergul, 2005). Manoppo et al. (2007) 

berpendapat bahwa HDL darah ayam yang normal adalah 40 - 60 mg/dl. 

LDL merupakan lipoprotein terkecil yang paling banyak mengandung 

kolesterol dan merupakan pengirim kolesterol utama dalam darah. Sel-sel tubuh 

memerlukan kolesterol untuk tumbuh dan berkembang yang diperoleh dari 

distribusi LDL dalam darah (Hartoyo et al., 2005). Menurut Manoppo et al. 

(2007) bahwa kadar LDL ayam normal sebesar 125 mg/dl, ditambahkan oleh  
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Basmacioglu dan Ergul (2005) bahwa rataan kadar LDL darah ayam ras sebaiknya 

harus lebih kecil atau lebih rendah dari 130 mg/dl. 

 

2.2. Ransum Ayam Petelur 

Ransum terdiri dari bahan organik dan anorganik yang diberikan sebagian 

atau seluruhnya kepada ternak dan dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan 

ternak tersebut (Tillman et al., 1991). Ransum untuk petelur disusun dengan 

memperhatikan kandungan zat-zat makanan (Tabel 1) yang dibutuhkan terutama 

kandungan energi, protein, lemak dan serat kasar serta dengan harga yang rendah 

untuk menghasilkan pertumbuhan, produksi dan efisiensi penggunaan makanan 

yang maksimum (Wahju, 1997).  

 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur  
 

Gizi 

Umur (Minggu) 

0 – 6 (starter) 6 – 12 (grower) 
12 – 18 

(developer) 
>18 (layer) 

Kadar air (%) 10,00 (maks 14,00) 10,00 (maks 14,00) 
10,00 (maks 

14,00) 
10,00 (maks 14,00) 

Protein (%) 18,00 (min 18,00) 16,00 (min 15,00) 15,00 17,00 (min 16,00) 

Energi 

(kkalEM/kg) 
2850 (min 2700) 2850 (min 2600) 2900 2900  (min 2650) 

Lisin (%) 0,85 (min 0,90) 0,60 (min 0,50) 0,45 0,52 (min 0,80) 

Metionin (%) 0,30 (min  0,40) 0,25 (min 0,30) 0,20 0,22 (min 0,35) 

Metionin + 

sistin (%) 
0,62 (min 0,60) 0,52 (min 0,50) 0,42 0,47 (min 0,60) 

Ca (%) 0,90 (0,90-1,20) 0,80 (0,90-1,20) 0,80 2,00 (3,25-4,25) 

P tersedia (%) 0,40 (min 0,35) 0,35 (min 0,35) 0,30 0,32 (min 0,32) 

P total (%) (0,60-1,00) (0,60-1,00) (0,60) (0,60-1,00) 

NRC (1994); SNI (2008) 

 

Kebutuhan ransum ayam petelur digunakan untuk kebutuhan hidup pokok 

dan berproduksi, penggolongan zat-zat pakan yakni protein, energi, vitamin, dan 
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mineral yang harus terkandung dalam ransum dan dalam jumlah yang 

proporsional, tidak lebih dan tidak kurang (Rasyaf, 2009). 

 

2.2.1.  Protein 

 Protein merupakan struktur yang penting untuk jaringan-jaringan tubuh 

hewan, protein berfungsi untuk membentuk bagian-bagian penting dari tubuh 

hewan, otot, jaringan ikat, kolegen, kulit, kuku, bulu dan paruh pada ayam 

sehingga keberadaan protein ransum sangat dibutuhkan oleh ayam (Wahju, 1997). 

Protein merupakan sumber berbagai asam amino penting bagi tubuh. Ketersediaan 

asam amino ransum yang tidak seimbang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ayam (Mulyantini, 2010). Ketersediaan protein ransum yang rendah pada keadaan 

tertentu dapat menyebabkan penurunan performa ayam. Pemberian protein pakan 

rendah dapat meningkatkan kebutuhan energi untuk hidup pokok dan menurunkan 

produksi unggas (Furlan et al., 2004). 

 

2.2.2. Energi metabolis 

 Unggas membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas fisik, 

mempertahankan temperatur tubuh yang normal, pertumbuhan jaringan tubuh dan 

produksi telur (Wahju, 1997). Energi yang terdapat dalam bahan penyusun 

ransum tidak seluruhnya dapat dipergunakan oleh tubuh, sehingga pengukuran 

energi dibutuhkan untuk mengestimasi kemampuan dari ransum untuk 

menyediakan energi yang dibutuhkan oleh ternak (Austic dan Nesheim, 1990). 
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 Kebutuhan energi pada ternak unggas dinyatakan dalam energi metabolis 

(EM) karena pengeluaran urine dan feses pada akhirnya bersatu yang disebut 

ekskreta (Amrullah, 2003). Menurut Anggorodi (1995), energi metabolis adalah 

energi yang dapat dicerna setelah dikurangi kehilangan energi dalam urin. Jumlah 

penggunaan energi metabolis tergantung dari kebutuhan, bobot badan, keaktifan, 

suhu lingkungan dan periode pemeliharaan unggas. 

 

2.2.3. Serat kasar (SK) 

 Serat kasar adalah bagian dari karbohidrat (Wahju, 1997). Menurut 

Lestariana (1991) serat kasar sulit dicerna oleh ayam karena terdiri dari selusosa, 

hemiselulosa dan lignin. Selulosa tidak dapat dicerna oleh unggas karena unggas 

tidak memiliki enzim selulase dalam saluran pencernaan (Anggorodi, 1995). Serat 

kasar berfungsi untuk mengisi lambung dan membantu gerak peristaltik saluran 

pencernaan. Serat kasar yang tinggi mengakibatkan proses pencernaan berjalan 

cepat sehingga pakan yang dikonsumsi mempunyai waktu relatif cepat berada 

dalam usus (Tillman et al., 1991; Sutrihadi et al., 2013). Mukodiningsih dan 

Tristiarti (1998) berpendapat bahwa serat kasar tinggi dalam ransum dapat 

menurunkan kadar kolesterol. Penggunaan serat kasar dalam ransum terbukti 

menurunkan kadar kolesterol dan lemak. Serat kasar akan meningkatkan berat dan 

volume feses, menurunkan transit time, mengikat asam empedu, menurunkan 

kolesterol darah dan penyerapan mineral. Serat kasar dari dinding sel tanaman 

dalam usus akan menyerap banyak air, dan akan mengikat asam empedu yang 

diperlukan dalam penyerapan lemak usus (Harianto, 1996). 
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2.2.4. Lemak kasar 

 Lemak merupakan sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri 

atas unsur-unsur karbon, hodrogen dan oksigen meliputi asam lemak, sterol, 

vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak (vitamin A, D, E dan K), 

monogliserida, digliserida, fosfolipida, glikolipid, terpenoid (termasuk di 

dalamnya getah dan steroid) (Poedjiadi, 1994). Lemak terdapat pada hampir 

semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Kandungan lemak 

dalam pangan adalah lemak kasar dan merupakan kandungan total lipida dalam 

jumlah yang sebenarnya (Wahju, 1997). 

Lemak dibutuhkan ayam untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, 

sebagai sumber tenaga yang lebih tinggi dari karbohidrat dan mempunyai peran 

dalam penyerapan kalsium (Kaleka, 2015). Lemak dan minyak yang dikonsumsi 

unggas akan dipecah oleh enzim lipase ke dalam asam lemak (Poedjiadi, 1994). 

 

2.2.5. Kalsium (Ca) 

 Kalsium adalah mineral yang paling berlimpah ditemukan di dalam tubuh 

dan merupakan bagian penting dalam pembentukan tulang. Kalsium ada di dalam 

tulang bersama-sama dengan fosfor dengan imbangan 2:1. Terkecuali pada 

unggas yang sedang bertelur kebutuhan kalsium tinggi, kurang lebih 5 kali untuk 

mencukupi kebutuhan kulit terlurnya (Tillman et al., 1991). Absorbsi kalsium 

dibantu oleh vitamin D, vitamin C dan laktosa. Apabila kalsium diberikan secara 

berlebihan akan terjadi gangguan  (Poedjiadi, 1994). Kalsium penting untuk 
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pembentukan kulit telur dan diperlukan untuk pembekuan darah, kontraksi otot 

dan transmisi inplus saraf. Kalsium juga terlibat dalam pengaturan detak jantung, 

dapat bertindak sebagai motor penggerak atau stabilizer enzim dan terlibat dalam 

sekresi hormon (Waldroup, 1996). 

 

2.2.6. Fosfor (P) 

Fosfor adalah salah satu unsur yang paling penting diantara mineral dalam 

fungsinya untuk metabolisme. Secara biokimia dan fisiologi fosfor adalah mineral 

yang penting untuk metabolisme. Sebagai bagian dari ATP dan ADP yang 

mempunyai peranan dalam proses-proses bioenergi, transduksi energi untuk 

aktivitas sel. Ini berfungsi dalam metabolisme karbohidrat oleh karena fosforilasi 

adalah satu langkah yang mutlak harus ada pada metabolisme monosakarida 

(Tillman et al., 1991). Fosfor dibutuhkan untuk pertumbuhan otot normal dan 

pembentukan telur. Fosfor adalah komponen asam nukleat dari kode genetik, 

fosfolipid dan juga merupakan komponen atau penggerak sejumlah besar sistem 

enzim (Waldroup, 1996). 

 

2.2.7. Metionin 

 Metionin adalah asam amino mengandung sulfur dan esensial (tidak 

diproduksi di dalam tubuh) bagi manusia dan ternak monogastrik sehingga 

metionin harus tersedia di dalam ransum (Schutte et al., 1997). Metionin 

merupakan salah satu kerangka pembentuk protein tubuh, sedangkan protein pada 

tiap jaringan berbeda kandungan asam aminonya, dengan kata lain asam amino 
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menentukan corak dan fungsi jaringan tubuh (Sigit, 1995). Asam amino metionin 

sangat diperlukan untuk kecepatan pertumbuhan dan hidup pokok semua hewan. 

Salah satu akibat bila terjadi kekurangan asam amino metionin adalah lambatnya 

laju pertumbuhan (Prawirokusumo et al., 1987). 

 

2.2.8. Lisin 

 Lisin merupakan asam amino pembatas dan terbesar dibutuhkan ternak 

yang  hanya diperoleh dari ransum. Fungsi dari lisin yaitu sebagai pembawa asam 

lemak rantai panjang melewati dinding mitokondria bagian dalam untuk oksidasi 

(Linder, 1992). Sumber protein hewani mengandung lebih banyak lisin, tetapi 

penggunaannya terbatas karena berbagai hal antara lain a) harga yang mahal b) 

dapat menimbulkan penyakit karena mudah terkontaminasi dengan bakteri dan c) 

jika komposisi berlebih dalam ransum menyebabkan ketidakseimbangan asam 

amino (Kompiang dan Matondang, 1998). 

 

2.3. Mengkudu 

2.3.1. Tanaman mengkudu 

Mengkudu merupakan tumbuhan keluarga kopi-kopian (Rubiaceae) 

memiliki nama latin Morinda citrifolia, yang pada mulanya berasal dari wilayah 

daratan Asia Tenggara dan menyebar sampai ke Cina, India, Filipina, Hawai, 

Tahiti, Afrika, Australia, Karibia, Haiti, Fiji, Florida dan Kuba. Mengkudu atau 

pace yang biasa dikenal dalam bahasa jawa merupakan tanaman obat yang cukup 

dikenal di Indonesia. Mengkudu tidak hanya tumbuh di Indonesia, mengkudu juga 
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tumbuh di daerah tropis di Asia, Afrika, Australia dan daerah kepulauan di 

Samudra Pasifik (Sjabana dan Bahalwan, 2002). Mengkudu dapat tumbuh dengan 

baik di lahan terbuka cukup sinar matahari, berbagai tipe lahan dan iklim pada 

ketinggian dataran rendah sampai 1.500 m di atas permukaan laut dengan curah 

hujan 1.500 -3.500 mm/tahun, pH tanah 5 - 7, suhu 22 - 30
o
C dan kelembaban 

udara 50 - 70% (Rukmana, 2002). 

Pohon mengkudu mencapai tinggi 5 - 8 m, batang mengkudu berkayu, 

bulat, berkulit kasar, daun mengkudu berwarna hijau, tunggal, bulat telur, ujung 

dan pangkal runcing, tepi rata, panjang  mencapai 10 - 40 cm, lebar 5 - 17 cm, 

pertulangan menyirip dan bertangkai pendek (Sjabana dan Bahalwan, 2002). 

Mengkudu termasuk jenis tanaman obat yang umumnya memiliki batang pendek 

dan banyak cabang dengan ketinggian pohon sekitar 3 - 8 m diatas permukaan 

tanah tumbuh secara liar di hutan-hutan, tegalan, pinggiran sungai dan 

perkarangan (Rukmana, 2002). 

Pemanfaatan mengkudu sebagai obat tradisional baik di dalam maupun di 

luar negeri sebenarnya sudah sejak ribuan tahun yang lalu, di dalam negeri area 

tanaman mengkudu yang dibudayakan di 15 profinsi seluas 23 hektar dengan 

produksi sekitar 1.910 ton dan meningkat menjadi 73 hektar pada tahun 2004 

dengan produksi sebesar 3.509 ton (BPS, 2005). Produksi mengkudu yang 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat yaitu sekitar 6,04 kg/m
2
 pada tahun 2006 dan 

pada tahun 2007 mencapai produksi sebesar 8,31 kg m
2
 (Dalimartha, 2006). 
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2.3.2. Daun mengkudu 

 Daun mengkudu merupakan daun tunggal berwarna hijau, berdaun 

tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing, tepi daun rata, tersusun 

berhadapan, panjang  mencapai 10 - 40 cm, lebar 5 - 17 cm, pertulangan menyirip 

dan bertangkai pendek (Sjabana dan Bahalwan, 2002). Daun mengkudu bentuk 

lonjong menyempit kearah pangkal, tebal, lebar dan mengkilap (Ribka, 2011). 

Daun mengkudu mengandung zat kapur, protein, zat besi, karoten, arginin, 

asam glutamat, trirosin, asam askorbat, asam ursolat, thiamon dan antraquinon 

(Rukamana, 2002). Kandungan flavonoid total dalam daun mengkudu adalah 254 

mg/100 g. Daun mengkudu mengandung senyawa kimia seperti : antrakuinon, 

alkaloid, saponin, flavanoid dan trepenoid (Kameswari et al., 2013). 

Zat dalam daun mengkudu yang dapat berpengaruh terhadap kadar 

kolesterol yakni flavanoid, fitosterol dan asam askorbat. Flavanoid merupakan 

senyawa fenol yang dapat menghambat pembentukan micel di usus halus tempat 

terjadinya penyerapan asam empedu yang salah satu fungsinya untuk melarutkan 

kolesterol melalui saluran empedu ke dalam usus, sehingga terjadi penurunan 

kolesterol (Kusnadi, 2004). Flavanoid merupakan antioksidan polifenol dengan 

cara mendonasikan atom hidrogennya yang mampu memperkuat dinding sel darah 

merah dan mengatur permeabilitasnya, mengurangi kecenderungan trombosit dan 

menghambat oksidasi LDL sehingga mengurangi proses arteroklerosis pada 

pembuluh darah (Suradikusumah, 1989). 

Fitosterol terdiri dari 3 kelompok : isoflavones, lignans dan comestrans. 

Fitosterol merupakan sterol yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki efek 
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mirip estrogen (Supriyanto, 2004). Fungsi dari fitosterol adalah sebagai prekusor 

hormon steroid yang berperan dalam fungsi reproduksi unggas (Subekti, 2007). 

Zat lain yang terkandung dalam daun mengkudu adalah asam askorbat, 

asam askorbat adalah sumber vitamin C dan merupakan salah satu antioksidan 

yang bermanfaat untuk menetralisir radikal bebas yang dapat merusak materi 

genetik dan merusak kekebalan tubuh (Solomon, 1998). Vitamin C meningkatkan 

laju kolesterol yang dibuang dalam bentuk asam empedu, meningkatkan kadar 

HDL dan berfungsi sebagai pencahar sehingga meningkatkan pembuangan feses 

dan menurunkan penyerapan kembali asam empedu serta pengubahnya menjadi 

kolesterol (Marsalina, 2010). 

Dalam penelitian Kameswari et al. (2013) membuktikan bahwa perasan 

daun mengkudu dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Tepung Daun Mengkudu 

 

BK  

(%)  

Abu  

(%)  

PK  

(%)  

SK  

(%)  

LK  

(%)  

Beta-N  

(%)  

Ca  

(%)  

P  

(%)  

EB  

(kal/gram)  

92,92  9,72  21,63  29,38  3,06  29,13  2,28  0,28  4147  
Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2012). 

BK: bahan kering, PK: protein kasar, SK: serat kasar, LK: lemak kasar, EB: energi bruto. 

 

2.3.3. Tepung daun mengkudu 

Tahapan pembuatan tepung daun mengkudu diawali dengan 

mempersiapkan sampel, sampel daun mengkudu yang digunakan adalah daun 

dalam keadaan segar (dipetik atau yang baru jatuh), sedangkan daun yang sudah 

lama jatuh dan sudah berubah warna menjadi coklat atau coklat kehitaman dan 
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kering tidak dipakai. Selanjutnya daun mengkudu dibersihkan dan diiris tipis. 

Daun yang sudah diiris kemudian dikeringkan dalam oven 60°C selama 15 menit 

hingga daun menjadi kering dan warna daun berubah menjadi hijau tua, kemudian 

dibentuk tepung dengan cara ditumbuk/diblender. 

 

2.4.  Kolesterol 

 Kolesterol merupakan substansi lemak hasil metabolisme yang banyak 

ditemukan di dalam darah yang kemudian dibentuk menjadi garam empedu 

(Frandson, 1992). Selain itu kolesterol terdapat dalam lemak hewan, jaringan 

otak, jaringan urat syaraf, hati, ginjal dan kelenjar adrenalin yang penting dalam 

metabolisme (Anggorodi, 1995). Kolesterol adalah zat penting yang terlibat dalam 

banyak fungsi, seperti memelihara membran sel, memproduksi vitamin D pada 

permukaan kulit, memproduksi hormon, absorbsi kalsium dan membantu 

kemungkinan koneksi sel di otak (Daniels et al., 2009).  

Kolesterol dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati 

dan digunakan sebagai bahan pembentuk asam folat, hormon-hormon adrenal 

korteks, androgen dan hormon steroid (esterogen dan progesteron) serta cairan 

empedu (Almatsier, 2002). Selain itu kolesterol berperan juga sebagai prekusor 

pembentuk asam empedu oleh hati yang merupakan rute utama untuk katabolisme 

kolesterol, untuk pembentukan hormon-hormon steroid dan pembentukan vitamin 

D (Herman, 1991). Kolesterol juga berperan dalam pengangkutan asam lemak 

melalui dinding usus ke limpa dan merupakan bahan baku untuk pembentukan 
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hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal, testis (testosteron) dan ovarium 

(progesteron dan esterogen) (Nasution, 2005).  

 Kolesterol dalam tubuh mempunyai mekanisme yang memberikan 

kontribusi terhadap proses mempertahankan kadar kolesterol normal dalam tubuh 

atau disebut juga dengan kolesterol homeostasis (Daniels et al., 2009). Kolesterol 

dalam tubuh berupa kolesterol eksogen dan endogen di mana kolesterol eksogen 

berasal dari makanan (25%) dan sebaliknya kolesterol endogen dibentuk oleh sel-

sel tubuh (75%) terutama di dalam hati (Girindra, 1988). Kolesterol di dalam 

tubuh berasal dari dua sumber, yaitu pakan (kolesterol eksogen) dan kolesterol 

yang disintesis di dalam tubuh (kolesterol endogen) (Muchtadi et al., 1993). 

Tingkat kolesterol dalam tubuh sebagian dikendalikan oleh hati, baik kolesterol 

dalam darah maupun dalam organ. Kolesterol dibentuk di hati dan diedarkan ke 

jaringan tubuh. Kolesterol beredar secara bebas dalam darah tetapi terikat dalam 

lipoprotein. Lipoprotein yang membawa kolesterol dari hati menuju jaringan 

tubuh disebut sebagai Low Density Lipoprotein (LDL), sedangkan lipoprotein 

yang membawa kembali kelebihan kolesterol dari jaringan menuju hati untuk 

kemudian dibuang disebut High Density Lipoprotein (HDL) (Soetardjo, 1989). 

Kolesterol ditransportasi dalam darah dalam bentuk lipoprotein yaitu HDL  

yang sering disebut kolesterol baik dan LDL yang sering disebut kolesterol jahat 

(Santoso, 2008). Lipoprotein berfungsi untuk memediasi transportrasi lipid ke 

jaringan dan dari jaringan, sehingga lipoprotein memiliki peranan yang sangat 

penting dalam homeostasis kolesterol (Daniels et al., 2009). HDL merupakan 

lipoprotein dengan kandungan protein paling banyak, ketika melalui darah HDL 
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mengumpulkan kelebihan kolesterol dari jaringan tubuh dan mengembalikan ke 

hati, serta mengeluarkannya bersama-sama dengan empedu (Iriyanti et al., 2005). 

Kolesterol disintesis oleh sel-sel tubuh sebagai besar dalam hati, organ lain yang 

ikut mensistesis kolesterol adalah usus halus, korteks adrenal, kulit dan aorta 

(Montgomerry et al., 1993). Jaringan tubuh yang diketahui mampu mensintesis 

kolesterol adalah kortek adrenal, kulit, usus, testis dan hati (Martin et al., 1987). 

 Kolesterol dalam darah tergantung pada konsumsi makanan, umur, jenis 

kelamin, dan konsumsi asam lemak jenuh (Frandson, 1992). Peningkatan 

kolesterol terjadi akibat tingginya masukan lemak jenuh, rendahnya perbandingan 

lemak tak jenuh dan tingginya masukan kolesterol dalam darah (Herman, 1991). 

Penurunan kadar kolesterol darah terjadi dengan bantuan HDL yang 

merupakan lipoprotein yang menjaga keseimbangan kolesterol agar tidak 

menumpuk di dalam sel, keseimbangan dikelola oleh pengangkatan sterol dari 

membran pada tingkat yang sama dengan jumlah kolesterol yang disintesis 

menuju hati (Dietschy, 2003). Kolesterol total darah normal pada pada ayam 

normal berkisar antara 125 - 200 mg/dl (Mangisah, 2003). Swenson (1984) 

berpendapat bahwa total kolesterol sel darah unggas antara 125 - 200 mg/dl.  

Serat kasar tinggi dalam ransum dapat menurunkan kadar kolesterol pada 

ayam broiler (Mukodiningsih dan Tristiarti, 1998). Asam askorbat berkhasiat 

sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menetralisir partikel-partikel berbahaya 

(radikal bebas) dalam tubuh yang terbentuk dari hasil sampingan dalam proses 

metabolisme (Solomon, 1998). Zat lain yang terkandung dalam daun mengkudu 

adalah fitosterol, fitosterol adalah sterol yang berasal dari tumbuhan yang jika 
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dikonsumsi dapat menghambat absorbsi dari kolesterol baik yang berasal dari diet 

maupun kolesterol yang berasal dari hati (Silalahi, 2000). 

 

2.5. High Density Lipoprotein 

High Density Lipoprotein (HDL) merupakan lipoprotein dengan 

kandungan protein yang paling banyak, ketika melalui darah HDL berfungsi 

mengumpulkan kelebihan kolesterol dari jaringan tubuh dan mengembalikan ke 

hati, serta mengeluarkannya bersama-sama dengan empedu (Iriyanti et al., 2005). 

HDL sering disebut kolesterol baik karena merupakan lipoprotein yang berfungsi 

mengangkut lemak sisa dari jaringan menuju ke hepar, molekul HDL yang relatif 

kecil dibanding lipoprotein lain, HDL dapat melewati sel endotel vaskular dan 

masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh untuk mengangkut kembali kolesterol 

yang terkumpul, disamping itu HDL juga mempunyai sifat antioksidan sehingga 

dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL (Murray et al., 2003). HDL merupakan 

lipoprotein yang terdiri atas 50% protein, 49% fospolipid, dan sebagian kecil 

adalah trigliserida, kolesterol dan karbohidrat (Slagy dan Neil, 2004). 

Kadar HDL dipengaruhi oleh pakan, lingkungan dan genetik (Rosadi et 

al., 2013). Penurunan HDL dapat disebabkan oleh 1) aliran masuknya kolesterol 

dari lipoprotein yang potensial kolesterolnya rendah (HDL) menuju membran sel, 

2) penggunaan HDL untuk sintesis senyawa steroid seperti hormon atau garam 

empedu di hati (Murray et al., 2003). Kadar HDL darah ayam ras adalah lebih dari 

22 mg/dl (Basmacioglu dan Ergul, 2005). 

 

2.6. Low Density Lipoprotein 
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 Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan lipoprotein terkecil yang 

paling banyak mengandung kolesterol dan merupakan pengirim kolesterol utama 

dalam darah. Sel-sel tubuh memerlukan kolesterol untuk tumbuh dan berkembang 

yang diperoleh dari distribusi LDL dalam darah (Hartoyo et al., 2005). Jika kadar 

kolesterol tinggi maka LDL disekresikan langsung oleh hati. Dari hati, kolesterol 

diangkut oleh lipoprotein yang bernama LDL untuk dibawa ke sel-sel tubuh, 

termasuk ke sel otot jantung, otak dan lain-lain agar dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya (Murray et al., 2003). LDL disebut juga β-lipoprotein yang mengandung 

21% protein dan 78% lemak (Maulana et al., 2014). LDL disebut juga kolesterol 

jahat karena bekerja sebagai transport kolesterol dan sisa kolesterol akan 

menumpuk kolesterol di pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah 

menjadi sempit (Santoso, 2008). Penurunan LDL dapat dengan cara mempercepat 

pembuangan lipoprotein dari darah serta dengan menghambat masuknya 

lipoprotein ke dalam pembuluh darah (Montgomerry et al., 1993). 

Peningkatan LDL sejalan dengan peningkatan kadar kolesterol darah, 

sehingga apabila kadar kolesterol darah relatif sama maka kadar LDL juga relatif 

sama, karena LDL beperan dalam penyediaan kolesterol yang diperlukan oleh 

jaringan (Montgomerry et al., 1993). Tingginya kadar kolesterol total sinergi 

dengan tingginya kadar LDL dalam darah (Utami et al., 2011). Sofro (1990), 

berpendapat bahwa kolesterol dalam darah dipengaruhi oleh genetik, umur dan 

pakan yang dikonsumsi. Ditambahkan oleh pendapat Montgomerry et al. (1993), 

bahwa keturunan dan kandungan asam lemak dalam pakan yang dikonsumsi dapat 

juga mempengaruhi kadar LDL darah. Kadar LDL ayam normal sebesar 95 - 125 
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mg/dl (Manoppo et al., (2007). Rata-rata kadar LDL darah ayam ras sebaiknya 

harus lebih kecil atau lebih rendah dari 130 mg/dl (Basmacioglu dan Ergul, 2005).  

  


