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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pakan ayam menjadi kunci utama dalam keberhasilan 

produktifitas pedaging. Hanya saja pakan dalam pemeliharaan 
ayam pada umumnya masih banyak menggunakan pakan 
imbuhan antibiotik sebagai feed additives penunjang 
produktivitas. Antibiotik telah lama digunakan pada industri 
pakan untuk meningkatkan pertumbuhan ternak sebab mampu
menekan perkembangan bakteri patogendi dalam tubuh ternak. 
Penggunaan antibiotik umumnya digunakan menyembuhkan 
penyakit yang disebabkan oleh bakteri, salah satunya yaitu
Salmonella thypimurium. Bakteri ini bersifat resisten dan 
berdampak pada kesehatan manusia. Menurut Sinurat (2003)
berpendapat bahwasannya dengan pemberian antbiotik 
dikhawatirkan menimbulkan resistensi terhadap bakteri seperti
Escherichia coli, Salmonella spp. dan Campylobacter spp. 
yang terbentuk di dalam saluran pencernaan ternak, dapat 
berpindah atau menginfeksi manusia melalui kontak fisik 
ataupun melalui hasil olahan ternak.

Prebiotik sudah lama telah digunakan sebagai pengganti 
antibiotik. Salah satu alternatifnya yakni berupa produk pakan 
unggas dengan menggunakan ikatan mannan yang berasal dari 
BIS. Mannan merupakan sumber biomasa setelah selulosa dan 
xylan yang banyak dijumpai pada limbah perkebunan kelapa 
sawit, kopra dan kopi. Ikatan mannan dihidrolisa menjadi 
mannosa dan mannan oligosakarida yang digunakan sebagai 
prebiotik bagi pakan ternak. Keunggulan dari prebiotik adalah
pecahan dari karbohidrat yang dimasukkan pada ternak 
melalui pencampuran dalam pakan untuk menjamin 
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keberadaan populasi mikroorganisme non patogen dalam 
saluran pencernaan ayam. 

Sifat prebiotik adalah tidak menempel pada mukosa usus, 
menjebak bakteri patogen lalu mengikatnya, dan akibat dari itu
prebiotik dapat menurunkan sintesis lemak (Mc Cann et.al., 
2006). MOS berasal dari dinding sel luar ragi dengan bersifat 
imuno modulator bagi saluran pencernaan dengan 
mengevaluasi lemak dalam tubuh ternak dengan cara
menyeimbangkan mikroflora dalam saluran pencernaan tubuh 
ternak. Dinding ragi memiliki sifat merangsang antigenik 
dengan kuat. Rangsangan tersebut telah terbentuk dengan baik 
bahwa fungsi ini merupakan karakteristik dari rantai mannan.
Saluran penceranaan unggas mengalami proses hidrolisis yang 
lebih sederhana. Mannan oligosakarida maupun mannosa
melalui pencernaan fisik dalam tembolok unggas akan 
dihidrolisis oleh asam. Menekan pertumbuhan bakteri 
Salmonella sp dan menumbuhkan bakteri asam laktat (BAL)
mannan oligosakarida memiliki rangsangan yang peka, 
sehingga dapat memutuskan serabut Escherichia. coli dan 
Salmonella sp (Tumanggor, 2010).

Mannan dapat dimanfaatkan bagi perbaikan sistem 
pencernaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh MOS 
dalam usus. Peningkatan kadar kolesterol dalam darah hasil 
dari metabolisme lemak dalam hati. Garam empedu yang 
terbentuk di hati dari kolesterol yang diperoleh dari lipoprotein 
darah. Dieskresikan ke dalam empedu dan dikeluarkan ke usus 
sewaktu makanan. Sehingga di harapkan dapat mampu 
mengurangi bakteri patogen pada usus dan menekan angka 
kandungan lemak akibat emulsifikasi trigliserida, LDL dan 
HDL dalam darah selama proses hidrolisis dalam usus hasil 
dari makanan. 
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1.2. Rumusan Masalah
Prebiotik berasal dari karbohidrat yang sukar dicerna oleh 

enzime pencernaan tetapi dapat menumbuhkan mikroba yang 
mempunyai pengaruh baik terhadap inang. Mannan
oligosakarida sukar dicerna oleh enzime pencernaan 
disebabkan memiliki kandungan mannan. Pemberian MOS 
fermentasi BIS dan onggok dengan bakeri Aspergillus niger
dan MOS komersial memberikan pengaruh terhadap profil 
darah (kolesterol  total, trigliserida, LDL, dan HDL).

1.3. Tujuan Masalah
Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kolesterol 

lemak di dalam profil darah dengan pemberian MOS terhadap 
kolesterol total, trigliserida, LDL dan menaikan HDL.

1.4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini memberikan informasi kepada

kalangan akademis dan peternak yang ingin menurunkan 
kandungan kolesterol total, trigliserida, LDL, dan menaikan 
HDL di dalam darah dengan pemberian campuran mannan 
oligosakarida (MOS) dalam pakan ayam pedaging.

1.5. Kerangka Pikir
Pakan merupakan faktor terpenting untuk menunjang 

kebutuhan lokalisasi peternakan. Harga pakan yang kian 
melambung tinggi disebabkan bahan pakan yang masih 
banyak mengimport pada negara lain. Pemeliharaan ternak 
harus memiliki nutrisi yang cukup dalam menunjang masa
pertumbuhan ternak. Hanya saja terkadang presepsi 
masyarakat biasanya pakan mahal akan kaya nutrisi, tetapi 
tidak pernah memikirkan bagaimana kandungan nutrisi yang 
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dipakai apakah nutrisinya mengandung antibiotik atau tidak. 
Antibiotik salah satu pemicu berkembangnya pertumbuhan 
tubuh ternak menjadi signifikan. Sering adanya pemberian 
antibiotik sebagai feed addictive pakan ternak. Ternak 
mengalami terjadinya resistensi terhadap antibiotik disebabkan 
residu yang dihasilkan oleh antibiotik yang ditinggalkan pada 
produk daging, susu maupun telur. 

Prebiotik merupakan bahan alami berupa karbohidrat 
yang mengandung nutrisi digunakan untuk mendukung masa 
produksi dan menguntungkan bagi sistem pencernaan ternak 
yang mengkonsumsinya. Menurut Legowo (2007) prebiotik 
merupakan bahan yang tidak dapat dicerna tetapi memberi 
manfaat positif bagi tubuh karena secara selektif menstimulir 
pertumbuhan bakteri di dalam usus besar. Pada umumnya 
prebiotik merupakan karbohidrat golongan oligosakarida yang 
sukar dicerna pada sistem pencernaan, hanya saja prebiotik 
mempunyai pengaruh baik terhadap mikroba probiotik. Salah 
satunya yaitu mannan oligosakarida, yang dapat diperoleh 
pada ekstraksi bungkil inti sawit (BIS) dan onggok.

Peran mannan oligosakarida pada nutrisi pakan ternak 
dapat menggantikan peran antibiotik dalam memacu 
pertumbuhan ternak. Menurut Yopi, dkk (2005)mannan 
oligosakarida sebagai prebiotik baru bagi mikroflora bakteri 
dalam sistem pencernaan. Mannan oligosakarida diharapkan 
dapat meningkatkan bakteri probiotik pada dalam pencernaan
dengan menggunakan kemiripan struktur karbohidrat jenis 
sakarida didalam inang. Saluran pencernaan yang asam 
disebabkan oleh MOS dapat menumbuhkan bakteri asam 
laktat (BAL) sebagai probiotik, menstabilkan mikroflora usus, 
menstimulasi respon imun dan menghambat patogen.
Diharapkan pemberian mannan oligosakarida dapat 



5

meningkatkan jumlah mikroorganisme probiotik tumbuh 
besar. Sehingga dapat memberikan efek penurunan pada 
kandungan lemak di saluran profil darah. mengurangi 
kandungan lemak pada profil darah kolesterol total 
,trigliserida, LDL, dan meningkatkan nilai HDL.
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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1.6. Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan MOS 

sebagai prebiotik dalam pakan dapat menurunkan kandungan 
kolesterol total, trigliserida dan LDL serta meningkatkan HDL 
di dalam profil darah.


