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BAB I 

PENDAHULUAN 

Ayam broiler atau dikenal juga dengan ayam pedaging merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Ayam broiler 

merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat digemari oleh 

masyarakat Indonesia mengingat tekstur daging ayam yang empuk, harganya yang 

terjangkau, serta ketersediaan dipasaran yang lebih banyak dibandingkan daging 

unggas lain. Menurut Amrullah (2004), karkas ayam broiler memiliki kandungan 

lemak yang cukup tinggi yaitu mencapai 20% serta mengandung kolesterol 

sampai 79 mg/100g bobot daging, sementara kandungan kolesterol dalam darah 

ayam broiler berkisar antara 52-148 mg/dl (Manoppo et al., 2007). Hal tersebut 

membuat beberapa konsumen kurang menyukai ayam broiler karena 

dikhawatirkan akan mengakibatkan  penyakit seperti arterosklerosis (Salma et al., 

2007). 

Kandungan lemak daging sangat bergantung pada jumlah konsumsi lemak, 

tingkat kecernaan lemak, dan transpor lemak dalam tubuh melalui darah. 

Ketiganya berhubungan secara timbal balik. Kadar lemak yang beredar dalam 

darah perlu dijaga guna mengetahui transpor lemak menuju jaringan. Kolesterol 

adalah senyawa hidrophobik (sulit bergabung dengan air) maka kolesterol terikat 

dalam suatu senyawa untuk dapat diangkut dalam darah. Senyawa yang berperan 

dalam mentransportasi dan memungkinkan terjadinya penimbunan atau 
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pembuangan kolesterol berlebih adalah very low density lipoprotein (VLDL), low 

density lipoprotein (LDL) dan high density lipoprotein (HDL). 

 Berbagai cara dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol ayam broiler, 

salah satunya adalah dengan manipulasi pakan dengan bahan pakan 

inkonvensional tanpa mengurangi kecukupan dan imbangan nutrisi dalam pakan. 

Bahan pakan inkonvensional adalah bahan pakan yang tidak biasa digunakan 

dalam penyusunan ransum, biasanya berasal dari limbah pertanian, limbah 

industri, atau bahan pakan yang tidak biasa digunakan dalam bahan baku ransum. 

Salah satu bahan pakan inkonvensional adalah tepung buah pare dan rumput laut.   

 Buah pare merupakan tamanan yang tumbuh subur di daerah tropis, 

tanaman merambat ini telah dimanfaatkan oleh masyrakat Indonesia sebagai 

bahan makanan serta digunakan pula sebagai tanaman obat. Buah pare 

mengandung beberapa bahan aktif yang mampu menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah ayam broiler seperti saponin, flavonoid dan polifenol selain itu 

kandungan fitosterol yang terkandung dalam buah pare juga diduga dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Utami, 2008). (Supriyadi, et al., 2014) 

menyatakan bahwa flavonoid mampu menurunkan kadar kolesterol darah ayam 

broiler dengan cara menghambat pembentukan misel usus tempat terjadinya 

penyerapan garam empedu yang berfungsi melarutkan kolesterol. Sementara 

kandungan saponin dalam  buah pare dapat membentuk ikatan kompleks yang 

tidak larut dengan kolesterol dari pakan yang ada didalam usus, sehingga 

kolesterol tersebut tidak dapat diserap, saponin dapat bergabung dengan asam 

empedu dan kolesterol dari pakan yang kemudian membentuk misel yang tidak 
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larut dalam usus, dan saponin juga mampu meningkatkan pengikatan kolesterol 

dari pakan oleh serat, sehingga tidak dapat di serap oleh usus dan lansung dibuang 

melalui eskreta (Francis et al., 2002). 

Glacilaria verrucosa merupakan jenis rumput laut yang banyak terdapat di 

pantai utara pulau jawa, jenis rumput laut ini biasa digunakan sebagai bahan baku 

industri agar-agar dan kosmetik, akan tetapi rumput laut yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumput laut afkir yang tidak masuk dalam seleksi untuk 

industri agar-agar dan kosmetik, yang selama ini belum dimanfaatkan dengan 

secara optimal dan hanya menjadi limbah. Berdasarkan hasil analisis 

dilaboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro (2014) kandungan serat kasar rumput laut ini 

mencapai 24,61%. Tingginya kandungan serat kasar rumput laut ini menyebabkan 

penggunaanya harus dibatasi pada ransum. Penggunaan 7,5 % rumput laut dalam 

ransum ayam broiler mampu menurunkan kadar kolesterol ayam broiler, karena 

serat kasar mampu meningkatkan produksi empedu dan mengeliminasi kolesterol 

untuk disekresikan bersama dengan eskreta, sehingga hati berusaha untuk 

mensekresikan asam empedu dalam tubuh yang hilang bersama eskreta 

(Meliandasari et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

tersebut maka perlu dilakukan pengujian tentang efektivitas pemberian ransum 

yang menggunakan rumput laut dan tepung buah pare dalam hubungannya dengan 

penurunan kadar koleterol dalam darah ayam broiler meliputi kadar kolesterol 

darah, LDL, dan HDL. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung 

buah pare dan rumput laut terhadap profil kolesterol darah, dilihat dari kadar 

kolesterol, LDL, dan HDL dalam darah ayam broiler. Manfaat penelitian ini 

adalah untuk mengkaji pemberian tepung buah pare dan rumput laut terhadap 

kadar kolesterol darah, LDL, dan HDL serta diharapkan dapat memasyarakatkan 

penggunaan rumput laut dan tepung buah pare sebagai bahan pakan dalam ransum 

ayam broiler. Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan tepung buah pare dan 

rumput laut dalam ransum mampu menurunkan kadar kolesterol darah ayam 

broiler. 

  


