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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Broiler 

Broiler merupakan ayam ras yang memiliki produktivitas daging yang 

tinggi. Banyak masyarakat yang mengenal broiler karena masa pemeliharaan 

hingga panen yang cepat yaitu 5 - 8 minggu, pertumbuhan cepat, dan memiliki 

daging yang baik (Emma et al., 2013). Broiler merupakan tipe ayam pedaging 

yang memiliki pertumbuhan daging yang cepat, bentuk tubuh yang besar, 

memiliki kulit putih, dan produksi telurnya yang rendah (Pratikno, 2010).  

Pemeliharaan broiler itu sendiri memiliki tujuan menghasilkan daging 

sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga pemberian 

pakan secara terukur dan minum dilakukan secara ad libitum atau tidak dibatasi 

(Emma et al., 2013). Iriyanti dan Suhermiyati (2015) menyatakan bahwa untuk 

pemanenan dilakukan saat broiler sudah memiliki bobot antara 1,3 kg sampai 1,6 

kg. Performa broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor genetik, 

pakan serta lingkungan (Rahayu, 2008). 

Tingginya kandungan lemak pada broiler mempengaruhi kandungan 

kolesterol dari broiler yaitu 125 - 200 mg/dl. Masa pemeliharaan dan 

pertumbuhan broiler yang cepat membuat daging memiliki perlemakan yang 

tinggi karena pembentukan lemak (Iriyanti dan Suhermiyati, 2015). Kisaran 

normal dari kadar kolesterol dalam darah ayam berkisar antara 94,19 – 135,61 

mg/dl (Murwani et al., 2011). Kadar trigliserida normal pada ayam yaitu kurang 
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dari 150 mg/dl, jumlah HDL yaitu > 22 mg/dl, dan kadar LDL berkisar < 130 

mg/dl (Basmacioglu dan Ergul, 2005). 

 

2.2.  Probiotik Bacillus 

Probiotik merupakan suplemen pakan berasal dari mikroba yang diberikan 

pada ternak dan bertujuan menjaga keseimbangan komposisi mikroba dalam 

saluran pencernaan sehingga dapat menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan 

daya cerna bahan pakan (Suryo et al., 2012). Mikroba yang dapat berperan 

sebagai probiotik harus tahan terhadap asam, kondisi anaerob, mempunyai 

viabilitas yang tinggi sehingga dapat bertahan hidup, aktif, dan tumbuh di dalam 

saluran pencernaan, mampu menghambat dan membunuh bakteri patogen pada 

permukaan usus (Murwani, 2008).  

Pemberian probiotik Bacillus pada broiler menyebabkan adanya 

peningkatan dimensi panjang villi dan kedalaman kripta pada duodenum dan 

ileum sehingga penyerapan nutrien yang lebih maksimal (Sen et al., 2011). 

Penggunaan bakteri asam laktat (BAL) lebih dipilih untuk dijadikan probiotik, 

tetapi BAL memiliki kekurangan yaitu bakteri ini sangat sensitif terhadap panas 

sehingga akan mempengaruhi stabilitas yang tidak bisa dipertahankan pada proses 

handling pakan yang meliputi proses pengolahan, penyimpanan, dan 

pengangkutan pakan  

(Cheng et al., 2014).  

Penggunaan probiotik yang berasal dari bakteri Bacillus sekarang lebih 

dipilih. Bakteri Bacillus dianggap lebih baik dari BAL karena mampu bertahan 
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hidup dan aktif pada suhu tinggi terlebih saat proses pengolahan pakan  

(Cutting, 2011). Bacillus merupakan bakteri gram positif yang mampu 

membentuk endospora pada kondisi untuk pertumbuhan vegetatif yang tidak 

menguntungkan, karena pembentukan endospora membuat Bacillus mampu 

bertahan dari dehidrasi, desinfektan, panas tinggi, dan dingin (Cheesbrough, 

2006). Strain bakteri Bacillus sangat mempengaruhi aktivitas dan efektivitas 

probiotik (Sorokulova, 2013).  

 

2.3.  Vitamin dan Mineral 

 Vitamin dan mineral merupakan senyawa organik dalam pakan yang 

dibutuhkan oleh ternak untuk proses fisiologis (Arifin, 2008). Vitamin dan 

mineral yang berada dalam ransum dibutuhkan oleh ternak untuk membantu 

proses pertumbuhan. Pan et al. (2011) menyatakan bahwa kinerja produksi ayam 

petelur dapat ditingkatkan dengan suplementasi probiotik dan mineral. Lv et al. 

(2014) melaporkan bahwa pertumbuhan dan kesehatan pada babi meningkat 

setelah mendapat suplementasi probiotik dengan tambahan selenium 

dibandingkan dengan suplementasi probiotik saja.  

Vitamin merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah 

yang sedikit dan berfungsi untuk proses metabolisme, menjaga kesehatan, dan 

menjaga supaya pertumbuhan tetap normal (Poedjiadi dan Supriyanti, 1994). 

Suplementasi vitamin dan mineral memiliki peran sangat penting dalam respon 

kekebalan dan ketahanan tubuh terhadap serangan penyakit penyakit (Sanda et al., 
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2015). Kebutuhan vitamin dalam ransum broiler berkisar 1.500 IU vitamin A, 200 

IU vitamin D, 10 IU vitamin E, dan 0,5 mg vitamin K (NRC, 1994).  

Mineral merupakan nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun 

sangat diperlukan dalam proses metabolisme dan kekebalan tubuh (Monoura et 

al., 2008). Mineral berperan dalam mengatur proses metabolisme, mengatur 

keseimbangan asam basa, tekanan osmotik dan membantu transpor senyawa-

senyawa penting pembentuk membran (Poedjiadi dan Supriyanti, 1994). Mineral 

dibutuhkan sebagai komponen beberapa zat yang memiliki fungsi khusus didalam 

tubuh ternak, penting untuk aktivator enzim dan memelihara osmosis yang 

penting didalam tubuh (Meliandasari et al., 2014).  

Mineral seperti kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh 

ayam karena kalsium dan fosfor merupakan bagian utama dalam pembentukan 

tulang (Daud, 2006). Kebutuhan mineral pada broiler yaitu pada Ca berkisar 0,90 

- 1,10%, P berkisar 0,35 - 0,45%, K sebesar 0,30%, Cl berkisar 0,15 - 0,20% 

(NRC, 1994) dan mineral mikro meliputi 40 mg besi (Zn), 600 mg magnesium 

(Mg), dan 5 mg kobalt (Co) (Sayadi et al., 2005). 

 

2.4. Kolesterol 

Kolesterol merupakan komponen dari lemak yang dibutuhkan tubuh dan 

berguna untuk pembentukan hormon, ovarium, testis, dan anak ginjal (Sumardi et 

al., 2016). Kolesterol disintesis di hati yang digunakan sebagai prekursor 

pembentuk hormon, membuat atau membangun dinding sel, dan bahan pembuat 

asam dan garam empedu (Hanukoglu, 1994). Kolesterol di dalam tubuh 
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digunakan untuk pembuatan asam dan garam empedu yang berfungsi dalam 

proses pencernaan lemak dan untuk membungkus jaringan tubuh (Iriyanti et al., 

2005). Kadar kolesterol yang normal memiliki banyak manfaat bagi tubuh, tetapi 

jika kadarnya berlebih akan menjadi masalah. Kadar kolesterol rata-rata pada 

ayam ras yaitu 52 – 148 mg/dl (Basmacioglu dan Ergul., 2005). Ayam yang 

dipelihara secara normal memiliki total kolesterol antara 94,19 – 135,61 mg/dl 

(Murwani et al., 2011).  

Proses produksi kolesterol terjadi pada hati yang kemudian disebarkan ke 

seluruh sel yang membutuhkan termasuk pada sel otak dan sel otot jantung oleh 

low density lipoprotein (LDL). Lemak dan kolesterol yang tidak dapat larut air 

diangkut keluar jaringan tubuh oleh high density lipoprotein (HDL) bersama asam 

empedu untuk dikeluarkan bersama ekskreta (Iriyanti dan Suhermiyati, 2015). 

Pembentukan lipid darah yaitu trigliserida, kolesterol, dan ester-ester kolesterol 

dirangsang oleh very low density lipoprotein (VLDL) dan kemudian lipid darah 

tersebut diangkut oleh LDL ke dalam sel–sel tubuh. Kadar kolesterol yang 

terdapat pada darah dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi, jenis 

kelamin, dan umur (Frandson, 1992).  

Perlu dilakukan upaya untuk menurunkan kadar kolesterol pada produk 

ternak. Bakteri probiotik akan menurunkan kolesterol darah karena dapat 

mencegah absorbsi kolesterol dari usus (Daud, 2006). Pencegahan deposisi 

kolesterol pada unggas dapat dilakukan dengan penambahan probiotik pada pakan 

(Suryo et al., 2012). Bakteri Bacillus sp. memiliki kemampuan dalam mensitesis 

enzim lipase untuk memecah lemak menjadi trigliserida dan asam lemak sehingga 
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akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh (Liong dan Shah, 2005). 

Penelitian Suryo et al. (2012) bahwa penambahan probiotik dalam ransum mampu 

menurunkan kadar kolesterol dan LDL serta meningkatkan kadar HDL. 

2.5. Trigliserida 

Trigliserida merupakan cadangan energi bagi tubuh yang disimpan dalam 

otot dan adiopsa sehingga trigliserida akan dimetabolisme menjadi energi saat 

tubuh memerlukan energi. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang paling 

utama untuk penyimpanan dan pengangkutan (Montgomery et al., 1993). 

Trigliserida adalah lemak yang disimpan dalam jaringan tubuh ayam (Amrullah, 

2003). Trigliserida berasal dari ransum dan proses sintesis di dalam tubuh yaitu 

hati (Lehninger, 1997).  

Kadar trigliserida di dalam serum darah broiler dipengaruhi oleh umur, 

semakin lama pemeliharaan broiler maka akan meningkatkan kandungan 

trigliserida pada ayam tersebut (Santoso dan Tanaka, 2001). Kadar trigliserida 

darah broiler dapat diturunkan dengan pembatasan pemberian pakan pada saat 

awal masa pertumbuhan (Santoso, 2000). Pemberian probiotik pada broiler 

mampu menurunkan trigliserida karena probiotik secara efektif dapat menurunkan 

aktivitas asetil KoA karboksilase, yaitu enzim yang berperan dalam laju sintesis 

asam lemak (Santoso et al., 1995). Penelitian Sarwono et al. (2012) melaporkan 

bahwa pemberian probiotik dalam ransum ayam kampung mampu menurunkan 

kadar trigliserida, tetapi tidak mempengaruhi berat lemak abdominal. 

 

2.6. Low Density Lipoprotein (LDL) 
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Low density lipoprotein (LDL) merupakan lipoprotein yang berperan 

dalam proses pengiriman kolesterol dari hati ke seluruh tubuh  

(Martin et al., 1992). Kadar kolesterol darah turun maka kadar LDL juga akan 

turun karena LDL mengandung hampir dua pertiga kolesterol (Rosadi et al., 

2013). Lemak yang tinggi dalam pakan maka akan meningkatkan kadar LDL 

dalam darah, sehingga menyebabkan peningkatan kolesterol. 

 Montgomery et al. (1993) menyatakan bahwa LDL dalam darah 

dipengaruhi oleh konsentrasi kolesterol karena kolesterol di dalam tubuh 

disediakan oleh LDL, karena karier utama untuk kolesterol dari hati ke jaringan 

tubuh adalah LDL. Rata–rata normal kadar LDL darah broiler adalah <130 mg/dl. 

Kadar LDL dipengaruhi oleh kandungan kolesterol darah karena 65% kolesterol 

ada dalam bentuk LDL dan kolesterol yang ada dalam LDL dalam darah 

dipengaruhi oleh kandungan asam lemak pada pakan (Rosadi et al., 2013). 

Pendapat Astuti et al. (2016) kadar kolesterol dipengaruhi oleh faktor genetik, 

jumlah asam lemak dalam pakan dan jumlah HDL dalam darah. Probiotik yang 

diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu mengeluarkan enzim 

lipoprotein lipase mengkatalis gliserol dan asam lemak yang membuat LDL 

mengalami perombakan sehingga pemberian probiotik lokal dapat meningkatkan 

kadar kolesterol baik (HDL) dan berpengaruh terhadap penurunan kadar 

kolesterol jahat (LDL) (Sumardi et al., 2016). Penelitian Rosadi et al. (2013) 

melaporkan bahwa penambahan probiotik dalam ransum itik Magelang, Mojosari, 

dan Tegal pada umur 22 minggu dapat menurunkan kadar low density lipoprotein 

(LDL). 
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2.7.  High Density Lipoprotein 

 

High density lipoprotein (HDL) merupakan salah satu kelas protein yang 

berfungsi untuk mengangkut kolesterol dari sel tepi menuju ke sel hati dan 

kelenjar tubuh lainnya (Rosadi et al., 2013). HDL merupakan lipoprotein yang 

mengandung protein dan disekresikan oleh hati. HDL berperan dalam 

mengumpulkan kolesterol yang berlebih dari jaringan tubuh untuk dikembalikan 

ke hati, dan mengeluarkannya bersama garam empedu  dari tubuh (Suryo et al., 

2012). HDL sering disebut kolesterol baik karena perannya dalam mengangkut 

lipid dari perifer menuju ke hepar (Hartini dan Okid, 2009).  

Suryo et al. (2012) menyatakan bahwa HDL juga memiliki sifat sebagai 

antioksidan sehingga dapat mencegah adanya oksidasi LDL.  

Basmiocoglu dan Ergul (2005) melaporkan bahwa rata-rata kadar HDL normal 

pada darah broiler yaitu 40 - 60 mg/dl. Kadar HDL dalam darah broiler 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, dan lingkungan, pakan yang 

diberikan baik zat-zat makanan maupun bahan penyusun ransumnya (Suryo et al., 

2012). Penelitian Rosadi et al. (2013) bahwa penambahan probiotik dalam ransum 

itik Magelang, Mojosari, dan Tegal pada umur 22 minggu dapat menurunkan 

kadar low density lipoprotein (LDL) dan menaikkan kadar high density 

lipoprotein (HDL). 

  


