
BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Tanaman Jambu Monyet 

 

  Tanaman jambu monyet dengan nama latin Anacardium occidentale L 

merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi cukup 

tinggi (Saragih, 1994). Jambu monyet berasal dari Brazil, tersebar di daerah tropik 

dan ditemukan pada ketinggian antara 1-1.200 mdpl. Jambu monyet akan berbuah 

lebih baik di daerah beriklim kering dengan curah hujan kurang dari 500 mm per 

tahun. Tanaman ini dapat tumbuh di segala macam tanah, tidak di tanah lempung 

yang pekat dan tergenang air (Amrullah, 2004). Sistematika tumbuhan jambu monyet 

memiliki famili Anacardiaceae, genus Anacardium dan memiliki spesies 

Anacardium occidentale  L 

2.2.  Kandungan Buah Semu Jambu Monyet 

 

  Kandungan kimia buah semu jambu monyet sangat bervariasi, antara lain 

tergantung pada jenis, umur, dan kondisi lingkungan, mayoritas komponen buah 

segar adalah air yang berkisar antara 80-90% (Supriyadi, 2014). Buah semu jambu 

monyet mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi yang lengkap, seperti 

: 

 

 

 

 



Tabel 1. Komposisi Kimia Buah Semu Jambu Monyet per 100 g (Saragih dan Haryadi, 1992). 

No Komponen Jumlah 

 

1 

 

Air 

....(g).... 

86,1 

2 Karbohidrat 12,6 

3 Protein   0,8 

4 Lemak   0,2 

5 Serat   0,6 

6 Abu   0,3 

7 Ca       0,002 

8 P       0,019 

9 Fe       0,004 

10 Vitamin B1       0,002 

11 Vitamin B2       0,002 

12 Vitamin C   0,2 

13 Niasin       0,005 

 

  Buah semu jambu monyet selain mengandung zat-zat gizi yang diperlukan 

oleh tubuh juga mengandung serat. Serat mempunyai arti yang cukup penting dalam 

kesehatan karena dapat membantu gerak usus dan pembuangan bahan sisa dari 

saluran pencernaan. 

 

2.3. Feed Additve 

Feed aditive adalah tambahan pakan yang berasal dari zat gizi seperti dari 

protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, asam amino dan enzim hormon. 

Ekstrak buah semu jambu monyet salah satu feed additive yang baik diberikan untuk 

penambah daya tubuh ayam. Cara dan aturan pemberiannya dicampur kedalam 

ransum sebagai feed additive (Amrullah, 2004). Tujuan pemberian feed 



additive dalam ransum adalah untuk memperbaiki konsumsi, daya cerna, daya tahan 

tubuh serta mengurangi tingkat stress pada ayam broiler. Penggunaan feed additive 

merupakan antibiotik, sehingga tidak berbahaya bagi manusia, bahkan terbukti dapat 

meningkatkan konsumsi dan nafsu makan ayam broiler (Linder, 2006). 

 

2.4.   Broiler 

 

  Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya  

yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang 

cepat, konversi pakan yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda 

sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta menghasilkan 

daging yang berkualitas baik.Ayam broiler memiliki kualitas daging yang tebal, 

empuk, cita rasa daging yang khas, harga terjangkau dan memiliki gizi protein 

hewani yang tinggi (Kartasudjana, 1992). 

 Lemak cadangan pada ayam dibagi dalam dua golongan yaitu lemak subkutan 

dan lemak abdominal (Manopo, 2007). Deposisi lemak ayam pedaging umumnya 

dalam bentuk lemak rongga tubuh dan lemak bawah kulit. Lemak rongga tubuh 

terdiri dari lemak abdominal, lemak rongga dada, dan lemak pada alat pencernaan. 

Deposisi lemak pada areal abdominal merupakan hal tidak menguntungkan karena 

menyebabkan masalah selama prosesing selanjutnya pada penggorengan, lemak ini 

akan memperbesar cooking loss dan terdapatnya kolesterol yang mengganggu 

kesehatan (Setiawan, 2009). 

 

 



2.5.  Profil Serum Lemak dan Glukosa Broiler 

 

  Darah berfungsi untuk membawa nutrient yang telah dipersiapkan oleh 

saluran pencernaan menuju ke jaringan tubuh, membawa produk buangan dari 

berbagai jaringan menuju ginjal untuk diekskresikan, membawa hormon dari 

kelenjar endokrin ke organ-organ lain di dalam tubuh, berperan penting dalam 

pengendalian suhu, dengan cara mengangkut panas dari struktur yang lebih dalam 

menuju permukaan tubuh, ikut berperan dalam mempertahankan keseimbangan air, 

berperan dalam system buffer, pembekuan atau penggumpalan darah yang berlebihan 

pada waktu luka, mengandung faktor-faktor penting bagi pertahanan tubuh terhadap 

penyakit (Sujana, 2007). 

 

2.6.  Kolesterol 

Kolesterol adalah suatu substansi seperti lilin yang berwarna putih, secara 

alami ditemukan di dalam tubuh. Kolesterol diproduksi di hati, fungsinya untuk 

membangun dinding sel dan membuat hormon-hormon tertentu (Salma, 2007). 

Kolesterol merupakan salah satu bahan dasar penyusun lemak yang terdapat didalam 

aliran darah. Tubuh memperoleh kolesterol dari dua sumber yaitu dari hati, yang 

memproduksi 1000 mg kolesterol dan sisanya berasal dari makanan yang dimakan 

(Setiawan, 2009). Kandungan lemak yang ada di dalam pakan akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya kolesterol dalam tubuh. Lemak dalam pakan yang tinggi 

mengakibatkan kolesterol tubuh menjadi tinggi dan sebaliknya.  

Perubahan koesterol serum darah dipengaruhi oleh biosintesis kolesterol, 

sintesis asam empedu, ekskresi steroid netral dan asam, serta variasi kolesterol 



jaringan (Murray et al., 2003). Analisis fitokimia ekstrak jambu monyet 

menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid, tanin, dengan adanya kandungan ekstrak 

tersebut, jambu monyet ini mempunyai efek hipolipidemia (efek menurunkan lemak 

darah) dan anti oksidan dalam darah, dimanakadarkolesteroldarah normal broiler 

berkisarantara 125-200 mg/dl (Wahyu, 2012). 

 

2.7.  High Density Lipoprotein 

High Density Lipoprotein (HDL) bersifat menangkap kolesterol yang sedang 

dalam keadaan bebas di pembuluhdarah untuk kemudiannya terbawa ke dalam hati 

untuk diproses lebih lanjut. HDL disebutsebagai kolesterol yang baik, semakin kecil 

jumlah HDL yang diperlukan untuk produksi pembentukan Adrenocorticotropic 

Corticotropin Hormone (ACTH) maka jumlah HDL dalam darah meningkat (Fita, 

2007). Penurunan HDL dapat terjadi apabila aliran masuknya kolesterol dari 

lipoprotein yang potensial kolestrolnya rendah (HDL) menuju membran sel, 

penggunaan  HDL untuk sintesis senyawa steroid seperti hormon atau garam empedu 

di hati. HDL dipengaruhi oleh pakan, gen, lingkungan dan keadaan ternak (Murray, 

2003). Kadar HDL darah ayam broiler yang normal 40-60 mg/dl (Miruka, 2007). 

2.8.   Low Density Lipoprotein 

  Low Density Lipoprotein (LDL) sering disebut kolesterol jahatpenyebab 

penyakit karena dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh 

darah (LIPI, 2009). LDL merupakan karier utama kolesterol dalam darah dan 

berperan penting dalam metabolisme kolesterol (Ganong, 1995). LDL merupakan 

lipoprotein terkecil paling banyak mengandung kolesterol, dan merupakan pengirim 



kolesterol utama dalam darah ke sel tubuh yang memerlukan kolesterol untuk 

tumbuh dan berkembang (Iriyanti et al., 2005). Kadar LDL ayam broiler normal 

sebesar 95-125 mg/dl (Manoppo, 2007). Sintesis LDL banyak dipengaruhi oleh 

faktor pakan, lingkungan, dan genetik ayam. LDL yang mengandung kolesterol 

dalam bentuk ester ini ditangkap oleh media reseptor endositosis menuju jaringan 

peripheral (Yusniar, 2009).   

 

2.9.  Trigliserida 

  Trigliserida merupakan sejenis lemak yang proporsinya terbesar pada lemak 

dalam makanan, merupakan cadangan energi yang disimpan di dalam jaringan 

adiposa dan otot. Jika tubuh membutuhkan energi, maka trigliserida dilepaskan untuk 

dimetabolisme menjadi energi. Sementara kolesterol juga merupakan senyawa 

semacam lemak, terdapat didalam makanan dan didalan darah. Kolesterol dan 

trigliserida tidak larut di dalam darah sehingga diperlukan kendaraan untuk 

mengangkutnya yaitu lipoprotein (Anonim, 2011). 

Amrullah (2002), menyatakan bahwa trigliserida adalah lemak utama yang 

disimpan dalam jaringan tubuh ayam. Sekitar 95% trigliserida datang dari ransum 

dan 5% nya disintesis dalam tubuh. Selanjutnya Susanto (2006), menyatakan bahwa 

trigliserida adalah lemak yang berbentuk sebagai hasil dari metabolisme makanan. 

Bukan saja yang berbentuk lemak tetapi juga makanan yang berbentuk  karbohidrat 

dan protein yang berlebihan juga tidak seluruhnya dibutuhkan sebagai sumber energi. 

Menurut Murtidjo (2003), lemak yang terdapat dalam daging ayam umumnya 

terdiri dari trigliserida (lemak netral), fosfolipid (sebagian besar berupa lesitin) dan 



kolestrol. Trigliserida dan fosfolipida berfungsi dalam penyediaan energi yang 

diperlukan untuk aktifitas sehari-hari. Selanjutnya Achmad (2008), menambahkan 

bahwa sebagian besar lemak dan minyak di alam terdiri atas 98-99 % trigliserida. 

Trigliserida adalah suatu ester gliserol. Trigliserida terbentuk dari 3 asam lemak dan 

gliserol. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi. Lemak disimpan dalam 

tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase 

dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta 

melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen-

komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan energi, karbondioksida 

(CO2), dan air (H2O). 

 

2.10.  Metabolisme Lemak 

  Lemak adalah kelompok senyawa heterogen yang masih berkaitan, baik 

secara aktual maupun potensial dengan asam lemak. Lemak dicerna di dalam usus 

halus dengan menggunakan enzim lipase yang dibantu dengan garam-garam empedu 

yang dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Garam-garam 

empedu tersebut dilepaskan bila kantong empedu dirangsang oleh adanya bahan 

makanan di dalam usus. Lemak yang dikonsumsi oleh unggas dihidrolisis dalam usus 

menjadi monogliserida dan trigiserida, selain itu dihidrolisis menjadi asam lemak dan 

gliserol. Gliserol akan menuju ke hati dan digunakan tubuh sebagai sumber energi 

(Wahju, 1997). Lemak yang sebagian masuk ke dalam usus halus tidak terurai 

menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi diserap dalam bentuk lemak-lemak emulsi 

sangat kecil. Sebagian besar lemak akan menuju ke hati, tetapi lemak yang sebagian 



langsung ditimbun dalam jaringan. Lemak yang diserap dapatdisimpan langsung ke 

jaringan kulit, organ pencernaan atau lemak telur (Anggorodi, 1990).  

 Lemak merupakan senyawa organik yang sukar larut dalam air, sehingga 

pengangkutannya dari jaringan ke jaringan lain diubah dalam bentuk lipoprotein 

yang bersikulasi dalam darah, oleh karena itu istilah lemak darah dapat diartikan 

sebagai komponen nutrisi dalam darah yang diangkut dalam bentuk lipoprotein. 

Lipoprotein merupakan gugus heterogen komplek lemak protein yang mengandung 

trigliserida, kolesterol, fosfolipid dan protein. Protein merupakan salah satu 

makronutrien yang berperan dalam pembentukan biomolekul dan dapat juga dipakai 

sebagai sumber energi. Lipoprotein dibentuk diusus dan hati (Murray et al., 2003). 

Lipoprotein akan mengalami modifikasi oleh enzim setelah disekresi, dan remnant 

yang terbentuk diambil oleh reseptor pada permukaan sel. Proses ini diatur oleh 

komponen protein yang terdapat pada parttikel yang disebut apolipoprotein. Protein 

adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang tidak 

dimiliki olehlemak dan karbohidrat (Winarno, 1997). 

  Lipoprotein mengalami metabolisme melalui 3 jalur, yakni jalur metabolisme 

eksogen, endogen dan reverse cholesterol transport. Golongan lipoprotein yang 

mempunyai peranan utama pada transport dan metabolisme lipid dalam plasma 

adalah portomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), LDL serta HDL 

(Murray et al., 2003). Pembentukan lemak tubuh banyak dipengaruhi oleh pemberian 

pakan. Kelebihan nutrien dari karbohidrat, lemak dan protein dalam pakan akan 

disimpan sebagai lemak tubuh apabila kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan 

sudah terpenuhi (Rahayu, 2005). 


