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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Seiring dengan kemajuan teknologi, pertambahan 

penduduk serta tingginya  kesadaran masyarakat akan nilai gizi 

menyebabkan meningkatnya permintaan dan kebutuhan sumber 

protein hewani, salah satunya yaitu berasal dari daging yang 

berkualitas, rendah lemak, rendah kolesterol dan tinggi 

kandungan asam lemak serta tinggi akan kandungan protein. 

Salah satu daging yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan 

sumber protein hewani di Indonesia adalah ayam pedaging. 

 Ayam pedaging merupakan salah satu daging yang banyak 

di gemari oleh masyarakat karena ditinjau dari segi mutu, ayam 

pedaging memiliki gizi yang tinggi di bandingkan daging ternak 

lainya. Hal ini terbukti pada tahun 2010 konsumsi ayam 

pedaging mencapai angka 8 kg/ kapita/ tahun, tahun 2011 

mencapai 9 kg/ kapita/ tahun dan tahun 2012 meningkat 

menjadi 10 kg/ kapita/ tahun (Ditjen Peternakan Kementan, 

2012). Upaya untuk meningkatkan dan memenuhi permintaan 

akan daging yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara 

memodifikasi pakan yang diberikan pada ayam pedaging, salah 

satunya yaitu minyak ikan lemuru. 

 Minyak ikan lemuru merupakan hasil samping pembuatan 

tepung ikan dan pengalengan ikan lemuru. Minyak ikan lemuru 

mengandung asam lemak omega-3. Kandungan tersebut 

menyebabkan minyak ikan menjadi nutrien yang baik bagi 

kesehatan (Rusmana, 2008). Fungsi omega-3 juga dapat 

menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi dan mencegah 

penggumpalan trombosit arteariosklerosis. Penambahan 
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minyak  ikan lemuru  dalam ransum  ayam, baik pada  ayam 

layer maupun broiler dengan presentase penggunaan minyak 

ikan lemuru 3-6% memberikan pengaruh yang baik terhadap  

penampilan lemak, kolesterol, serta omega-3 dan omega-6, juga 

memberikan pengaruh yang baik pada produksi telur 

(Supadmo, 2005). Minyak ikan merupakan sumber asam lemak 

omega-3 yaitu EPA (Eioksapentaenoat) dan DHA 

(Dokosaheksaenoat) yang diberikan pada pakan sehingga akan 

menambah dan meningkatkan kandungan asam lemak pada 

daging (fenita, 2005, Fenita, 2010 dan Fenita, 2011). Hasil 

penelitian Fenita (2002) menyatakan dengan menambahkan 

minyak ikan sebesar 3% dapat meningkatkan asam lemak EPA 

dan DHA. Keunggulan dari ayam pedaging ini berpotensi untuk 

menjadi daging pangan fungsional karena adanya sumber 

omega-3 dalam daging, akan tetapi adanya anggapan omega-3 

mudah teroksidasi sehingga nantinya berkemungkinan akan 

menyebabkan ketengikan dalam pakan dan juga dapat 

menurunkan kualitas produk. Upaya untuk mengurangi 

kandungan lemak, kolesterol dan mencegah terjadinya oksidasi 

dapat dilakukan dengan mengggunakan prekusor antioksidan 

yang dapat mencegah terjadinya oksidasi (Sopie, 2002) dan 

ditambakan oleh Wardiny (2006) menyatakan bahwa senyawa 

salah satu senyawa antiosidan yaitu β-caroten dapat 

menurunkan kadar kolesterol. 

Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga 

kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal 

bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat menginduksi penyakit 

kanker, arterosklerosis, dan penuaan dini (Hernani dan 

Rahardjo, 2005). β-caroten merupakan karatenoid unik yang 

berpotensi sebagai antioksidan. β-caroten adalah pigmen 

berwarna dominan merah-jingga yang ditemukan secara alami 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
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pada tumbuhan dan buah-buahan. Salah satu sumber β-caroten 

adalah mengkudu (Morinda citrifolia L.). Daun mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) dapat menurunkan kadar kolesterol 

karena adanya kandungan β-caroten (Wardiny, 2006). 

Kemampuan β-caroten menurunkan kolesterol karena adanya 

enzim hidroksilmetil glutaril-KoA (Wang dan Keasling, 2002). 

Keberadaan beta karoten dalam ransum yang mengandung 

asam lemak omega-3 yang ada dalam minyak ikan dapat 

bersifat efektif sehingga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan 

kadar lemak dan kolesterol ayam pedaging. 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dari penelitian yang telah dilaksanakan yaitu 

bagaimana potensi pengaruh penambahan tepung mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) dan minyak ikan sebagai pakan aditif 

pakan alami dan pengaruhnya terhadap lemak dan kolesterol 

ayam pedaging. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan ini adalah 

untuk mengetahui potensi. Pengaruh penambahan minyak ikan 

dan tepung daun mengkudu (morinda citrifolia L.) sebagai 

pakan aditif alami terhadap kadar lemak dan kolesterol ayam 

pedaging. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan pertimbangan mengenai Pengaruh penambahan minyak 

ikan dan tepung daun mengkudu (morinda citrifolia L.) sebagai 

pakan aditif alami terhadap kadar lemak dan kolesterol ayam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
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pedaging, serta dapat menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5. KERANGKA BERPIKIR 
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1.6. HIPOTESIS 

1. Penambahan minyak ikan lemuru dan tepung 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) dalam pakan dapat 

menurunkan lemak ayam pedaging. 

2. Penambahan minyak ikan lemuru dan tepung 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) dalam pakan dapat 

menurunkan kolesterol ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

Tanaman  mengkudu merupakan tanaman asli Indonesia 

yang dimana banyak tumbuh liar dihutan, pinggir sungai, 

belakang rumah, tegalan maupun pinggir jalan pekarangan dan 

dimana tumbuhan mengkudu pada saat ini masih dimanfaatkan 

untuk sebagai tanaman obat (Gambar.1). Hal ini dikarenakan 

banyak laporan penelitian yang menyatakan bahwa mengkudu 

banyak mengandung senyawa sebagai berikut  antibakteri dan 

anti kanker yang berguna bagi kesehatan. (Wang dan Keasling, 

2002). Zat anti bakteri yang terkandung didalamnya antaralain 

antrakuInin, acubin dan alizarin. Kandungan senyawa ini bisa 

digunakan sebagai obat pencernaan dan menurut Nurhayati 

(2010) menyatakan bahwa kandungan zat didalam mengkudu 

dapat digunakan sebagai obat pencernaan dan radang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman mengkudu 
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Klasifikasi  

Tanaman mengkudu diklasifikasikan Sjabana (2002) sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : DiCotyledone 

Anak Kelas  : Syimpetalae 

Bangsa   : Rubiales 

Suku    : Rubiaceae 

Genus   : Morinda 

Spesies  : Morinda citrifolia 

Pemanfaatan tanaman mengkudu pada tahun 2006 sebagai 

bahan tanaman hebar sekitar 6,04 kg/m2 dan pada tahun 2007 

kebutuhan tanaman mengkudu sebagai tanaman obat mencapai 

8,31 kg/m2 (Dalimarta, 2006). Menurut Rukmana (2002) 

menyatakan bahwa tanaman mengkudu merupakan jenis 

tanaman sedang pendek yang banyak rantingnya dengan kurang 

lebih ketinggian dari pohon 3-8 m diatas permukaan tanah, serta 

tanaman atau pohon ini tumbuh liar dihutan, halaman rumah, 

tegalan, sawah, pinggir-pinggir sungai maupun pinggir jalan. 

tanaman mengkudu ini bisa hidup dimanapun iklim dan dapat 

hidup didataran rendah  1.500 m diatas permukaan laut dengan 

curah hujan 1500-3500 mm/tahun, Ph 5-7 suhu 22-30 oC, 

kelembapan 50-70% (Rukmana, 2002). 

Buah mengkudu bentuknya agak lonjong kurang lebih 8-10 

cm pada saat masih muda berwarna hijau dan pada saat tua akan 

menguning serta akan berwarna keputihan saat buah mulai 

masak. Daun tersusun berhadapan menghadap keatas longjong, 

lebar, mengkilap dan bertangkai pendek (Ribka dan Dewi, 
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2011). Daun mengkudu merupakan daun tunggal meruncing 

ukuran panjang, lonjong sekita 40 cm dan lebar 15-17 cm. Pada 

saat masih muda daunnya berwarna hijau muda semakin menua 

daun berubah menjadi hijau gelap dan daun akan jatuh saat 

sudah berwarna kuning. Bunga mengkudu berwarna putih 

berukuran kecil, berbau harum dan seperti trompet karena 

seperti mahkota (Bangun dan Sarwono, 2002). 

2.2. Kandungan Senyawa Kimia Tanaman Mengkudu 

Senyawa aktif yang terkandung didalam daun mengkudu 

adalah: terpenoid, antibakteri, ascorbic acid, beta karoten, I-

arginine, xeronine, dan proxeronine. Selain itu kandungan 

dalam mengkudu juga mengandung zat senyawa antrakuinon 

dan scolopetin yang aktif sebagai antimikroba yang penting 

dalam mengobati peradangan dan alergi (Sitepu dan Josua, 

2012). 

Menurut Rukmana (2002) menyatakan bahwa para ahli 

kesehatan menyatakan bagian-bagian tanaman mengkudu zat-

zat kimia sebagai berikut: 

a. Bunga tanaman mengkudu mengandung senyawa 

glikosida, antraquinon, dan acasetin-7-0-beta-b(+)-

gglukopiransoida. 

b. Buah mengkudu mengandung senyawa alkaloid 

tripenoid, acubin, alizarin, skopoletin, antraquinon, 

asam benzoate, asam oleat, asam palmitat, glikosa, 

eugenol, dan hexanal. Adapun antibakteri yang 

terdapat dalam buah mengkudu yang dapat digunakan 

sebagai obat penyakit yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri. 

c. Daun tanaman mengkudu mengandung zat besi, zat 

kapur, karoten, arginine, beta karoten, asam glutamate, 



9 
 

tirosin, asam askorbat, asam ursolat, thiamin, 

antraquinon dan senyawa flavonoid. Daun mengkudu 

juga mengandung sprektum yang luas terkait 

antrakuinon seperti iridoid, glikosida flavonol, dan 

triterpen. 

d. Akar tanaman mengkudu mengandung zat 

damnacanthal, sterol, resin, asperulosida, 

morindadiol, morindon, antraquinon dan glikosida. 

e. Kulit akar tanaman mengkudu mengandung zat kimia 

sebagai berikut: antraquinon, monometil eter dll. 

Mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan salah satu 

bahan pakan tanaman obat alternatif yang dapat digunakan 

untuk menurunkan kadar lemak dan kolesterol. Secara umum, 

kandungan kimia daun dan buah mengkudu adalah alkaloid, 

saponin, flavonoid, terpenoid dan antrakuinon, disamping itu 

daunya juga mengandung polifenol. Senyawa-senyawa 

terpenoid merupakan senyawa hidrokarbon isometrik yang 

sangat berguna bagi tubuh yaitu membantu tubuh dalam proses 

sintesis organik dan pemulihan sel-sel tubuh (Syamshudiat dan 

Hutapea 1991). Daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

mengandung protein yang cukup tinggi yaitu: pk 15,12% dan β-

caroten 161 ppm/sebelum fermentasi (Syamsuhidayat dan 

Hutapea,1991; Djauhariya dan Tirtoboma 2001; Chan-Blanco, 

Chan-Blanco, Vailant, Perez, Reynes, Brillouet, Jean-Mare dan 

Brat,  2006). 

Daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) salah satu tanaman 

bahan pangan yang dapat menurunkan kadar kolesterol karena 

adanya β-caroten (Wardiny, 2006). Kemampuan β-caroten 

menurunkan kolesterol karena adanya enzim hidroksilmetil 

glutaril-koA (Wang dan Keasling, 2002). Enzim ini berberan 
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dalam pembentukan mevalonat dalam proses biosintesa 

kolesterol. Sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dan sintesis β-

caroten sama-sama melalui jalur mevalonat dan berasal dan 

berasal dari asetil koA. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi efek dari penambahan tepung daun mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) kedalam ransum pakan terhadap 

kandungan kolesterol dalam ayam pedagin. Syahrudin, Abbas, 

Purwati, dan Heryandi (2011) melaporkan bahwa penampilan 

produksi broiler terutama pada konsumsi ransum, pertambahn 

bobot badan, konversi ransum, dan presentasi karkas tidak 

dipengarui oleh pemakaian tepung daun mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) olahan dalam ransum pakan ayam pedaging, akan 

tetapi dapat menurunkan kandungan kolesterol karkas sebanyak 

26,18% dari 73,06 menurun menjadi 53,76 mg/100g. 

2.3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga 

kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai penangkap radikal 

bebas dalam tubuh. Radikal bebas dapat menginduksi penyakit 

kanker, arterosklerosis, dan penuaan dini (Hernani dan 

Rahardjo, 2005). Antioksidan dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetis 

yang banyak digunakan berbahaya bagi kesehatan karena 

bersifat racun jika dikonsumsi dengan konsentrasi yang 

berlebih. Maka dari itu diperlukan antioksidan alami yang 

cenderung tidak memiliki efek samping dan bermanfaat bagi 

kesehatan. Senyawa antioksidan alami tumbuhan adalah 

senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan 

flavonoid, tokoferol dan asam-asam polifungsional (Rorong, 

2008). 
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Tanaman berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. 

Antioksidan alami atau fitokimia merupakan hasil metabolisme 

sekunder dari tanaman. Tanaman (buah, sayur, tanaman herbal, 

dll) mengandung berbagai macam komponen penangkal radikal 

bebas seperti komponen fenolik, komponen nitrogen, vitamin, 

terpenoids dan beberapa endogenus metabolis lainnya (Cai, 

Luo, Sun, and  Corke, 004). Aktivitas antioksidan dari 

komponen fenol umumnya terdapat pada kemampuan reduksi 

oksigen yang berperan penting dalam menetralisir radikal bebas 

(Kumar, 2004). 

2.4. Ayam Pedaging  

Ayam pedaging merupakan jenis ayam penghasil daging 

dari seleksi genetic sebagai ternak penghasil daging dengan 

pertumbuhan yang singkat dan cepat sehingga dapat dipanen 

dalam waktu yang singkat (jaelani, 2011). Menurut 

kartasudjana (2005) menyatakan bahwa ayam pedaging 

merupakan ternak unggas yang dapat dipanen dengan kisaran 

umur 5-6 minggu denagn bobot badan 1,2-1,9 kg/ekor. Ayam 

pedaging merupakan salah satu jenis unggas yang tidak 

membutuhkan waktu lama untuk dapat dipanen dan merupakan 

jenis daging potensial untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani bagi masyarakat (Zain, 2013). Leason dan Summers 

(2000) menambahkan bahwasanya daging ayam merupakan 

daging hasil rekayasa genetic yang dapat dipotong dimur muda 

dan mampu menghasilkan protein hewani yang tinggi. 

Daging ayam merupakan produk peternakan yang bergizi 

tinggi. Ayam pedaging merupakan ayam unggul hasil rekayasa 

genetik yang memiliki karakteristik ekonomis. Jenis ayam ini 

memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, dengan sifat 

dan mutu daging yang baik, angka konversi pakan yang rendah, 
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tingkat mortalitas rendah (+5%), dan dapat dipasarkan pada saat 

berumur relatif muda (Rose, 2005).  

Ayam pedaging sangatlah peka terhadap infeksi penyakit 

dan sulit untuk beradaptasi dilingkungan yang baru, sehingga 

diperlukan pemeliharaan yang intensif dan cermat (Riza, 2006). 

Pertumbuhan ayam pedaging paling cepat terjadi sejak menetas 

sampai umur 4-6 minggu, kemudian mengalami penurunan dan 

terhenti pada saat mencapai umur dewasa (Suprijatana, 

Umiyati, dan Ruhayat 2005). Standart kebutuhan zat makanan 

ayam pedaging dapat dilihat Tabel 1. 

 

Tabel 1. Standart Kebutuhan Zat Makanan Ayam Pedaging 

Zat Makanan Periode 

Starter (0-21 

hari) 

Finisher (22-35 

hari) 

Energi metabolis 

(Kkal/kg) 

Min. 2900 Min. 2900 

Protein kasar (%) Min. 19,0 Min 18,0 

Lemak kasar (%) Maks. 7,4 Maks. 8,0 

Serat kasar (%) Maks. 6,0 Maks. 6,0 

Ca (%) 0,9-1,2 0,9-1,2 

P tersedia (%) Min. 0,4 Min 0,4 

Lisin Min. 1,1 Min. 0,9 

Metionin Min. 0,4 Min. 0,3 

Metionin + sistin Min 0,6 Min 0,5 

Sumber: SNI (2006). 

Ayam pedaging membutuhkan pakan sebagai bahan untuk 

tumbuh kembang dan produksi. Untuk mencapai pertumbuhan 

dan produksi yang maksimal maka zat makanan yang 

terkandung didalam pakan yang dikonsumsi harus memadai 
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(Suprijatna, dkk., 2005). Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pakan adalah kandungan protein, energi, keseimbangan asam 

amino esensial serta kandungan vitamin dan mineral.  

2.5. Minyak ikan 

Minyak ikan lemuru merupakan hasil sampingan pembuatan 

tepung ikan dan pengalengan ikan lemuru. Minyak ikan lemuru 

mengandung asam lemak omega-3. Kandungan tersebut 

menyebabkan minyak ikan menjadi nutrien yang baik bagi 

kesehatan (Rusmana, 2008). Minyak ikan umumnya terdiri dari 

berbagai jenis triasilgliserol berupa suatu molekul yang 

tersusun dari gliserol dan asam lemak. Rantai asam lemak yang 

terdapat dalam minyak menpunyai jumlah lebih daridelapan 

belas atom karbon dan memiliki lima atau enam ikatan rangkap. 

Kandungan asam lemak esensial pada minyak ikan yang tinggi 

meliputi asam linoleat, linolenat, dan arakhidonat. Hal ini 

diasumsikan bahwa asam lemak esensial itu disebut asam lemak 

tidak jenuh Karena banyak mengandung ikatan rangkap (85%), 

sedangkan sisanya (15%) terdiri dari lemak yang jenuh (Rasyid, 

2001), serta kandungan kimia minyak ikan lemuru dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Pemberian minyak ikan lemuru yang mengandung asam 

lemak tak jenuh ganda dapat dimanfaatkan sebagai 

suplementasi ransum ayam kampung (Wijiastuti, Yuwono, and 

Irianti ,2013). Fungsi omega-3 dapat menurunkan kolesterol, 

tekanan darah tinggi, dan mencegah penggumpalan trombosit 

arteariosklerosis. Menurut Supadmo (1997) pemberian minyak 

ikan lemuru dalam ransum broiler merupakan salah satu 

peningkatan konsumsi asam lemak tak jenuh ganda seri omega-

3. 
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Minyak ikan lemuru yang mempunyai kandungan asam 

lemak tak jenuh ganda omega-3 sebesar 34,9% dari total asam 

lemak dalam minyak ikan yang telah mengalami ekstrasi. 

Berdasarkan hasil analisis di Laboratorium Kimia Pangan Pusat 

Institut Pertanian Bogor, minyak ikan lemuru mengandung 

58,418 mg/gram asam lemak tidak jenuh ganda seri omega-3 

(Rusmana, 2008). Sehingga penambahan minyak ikan lemuru 

dalam ransum ayam pedaging diharapkan dapat menurunkan 

kadar lemak dan kolesterol ayam pedaging. kandungan 

komposisi asam lemak pada beberapa jenis unggas dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel.2 Komposisi asam lemak pada berbagai jenis unggas 

(g/100mg) 

Asam Lemak 
 Jenis Unggas  

Broiler Kalkun Bebek Angsa Puyuh 

C 18 : 2 0,22 0,27 0,65 0,80 0,93 

C 18 :3 0,01 0,01 0,08 0,10 0,02 

C 18 : 4 0,06 0,08 - - 0,12 

C 18 : 5 0,1 - - - 0,01 

C 18 : 5 0,01 0,01 - - 0,02 

C 18 :6 0,022 0,02 - - - 

Sumber dari : Deker Dan Cantor (1992) 

Asam lemak omega-3 banyak dikenal adalah linolenat 

(C18:3N-3), Oktadekatetraenoat (C18:4n-3), eikosapentaenoat 

) c20;5n-3), dokoosapentaenoat ( C22:5n-3) dan 

dokosaheksanoat (c22:6n-3), Aasam lemak Omega-3 yang 

terkandung dalam darah adalah linolenoat, asam 

eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksanoat (DHA). 

Asam lemak linolenoat dapat diproleh dari sumber lemak nabati 
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atau biji-bijian misalnya minyak kedelai dan minyak jagung, 

sedangkan asam lemak dokosaheksanoat (DHA) dan 

eikosapentaenoat (EPA) dapat diperoleh dari minyak ikan 

khususnya ikan laut permukaan dasar laut (Gunston dan Norris, 

1993). Kandungan nutrisi minyak ikan lemuru dapat dilihat  

Tabel 3. Kandungan kimia minyak ikan Lemuru. 

Jenis komponen Golongan Jumlah (%) 

Pentadecana  Hidrokarbon 2,9 

Heptadecana Hidrokarbon 2,9 

tetrametil pentadecana Hidrokarbon 5,39 

Tetradecanoic acid 

(Asam Miristad) 

Asm Lemka Jenuh 4,18 

n-Hexadecanoic acid 

(Asam Palmitoleat) 

Asam lemak tak 

jenuh Tunggal 

(MUFA) 

6,8 

n-Hexadecanoic acid 

(Asam Palmitat) 

Asam lemak jenuh 

(SFA) 

16,81 

eicosapentaenoic acid Asam lemak tidak 

jenuh ganda 

(PUFA) 

1,8 

9-Octadecanoicacid 

(Asam Stearat) 

Asam lemak tak 

jenuh tunggal 

(MUFA) 

26,81 

Octadecanoicacid 

(Asam Stearat) 

Asam lemak Jenuh 

(SFA) 

1,77 

9-Octadecanal 

(Oleicaldehyde) 

Aldehid 0,88 

Tetracosahhexaene Hidrokarbon 2,55 

Cholesta-3,5-diene 

(Squalene) 

Hidrokarbon 2,55 

Lanosterol Sterol 24,96 

Oktavia  (2010) 
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2.6. Kandungan Omega-3 didalam Minyak Ikan 

Asam lemak omega-3 merupakan komponen utama dari 

minyak ikan yeng terbagi menjadi asam lemak tidak jenuh 

tunggal yaitu MUFA dan asam lemak tidak jenuh ganda 

PUFA.Hal ini sama dengan pernyataan Mardiana (2011) yang 

menyatakan MUFA sebagai asam oleat yang merupakan asam 

lemak tidak jenuh tunggal sedangkan PUFA sebagai asam 

linoleat asam lemak ganda. Menurut Wildan (2000) kandungan 

omega-3 (EPA) pada ikan lemuru sebesar 14,38%. Menurut 

Hendraputra (2008) menyatakan bahwa kandungan omega-3 

minyak ikan lemuru sebesar 57,9% meliputi dari DHA 22,8% 

dan EPA 36,10% melalui proses metode kristalisasi pada ikan 

lemuru hasil penampungan.  

Fungsi omega-3 juga dapat menurunkan kolesterol, tekanan 

darah tinggi dan mencegah penggumpalan trombosit 

arteariosklerosis. Penambahan Minyak  ikan lemuru  dalam 

ransum  ayam, baik pada  ayam layer maupun broiler dengan 

presentase penggunaan minyak ikan lemuru 3-6% memberikan 

pengaruh yang baik terhadap  penampilan lemak, kolesterol, 

serta omega-3 dan omega-6, juga memberikan pengaruh yang 

baik pada produksi telur (Supadmo, 2005). Minyak ikan 

merupakan sumber asam lemak omega-3 yaitu EPA (Eiokosa 

pentaenoat) dan DHA (Dokosaheksaenoat) sehingga akan 

meningkatkan kandungan asam lemak pada daging ayam 

(fenita, 2005, Fenita, 2010 dan Fenita, 2011) 

Menurut Achman (1982) dalam sitasi Gunawan, Handayani, 

Kurniawati, Suhendra dan Nuhidayanti (2004) menyatakan 

bahwa kandungan asam lemak omega-3 pada ikan tidak murni 

dari hasil sintesis ikan sendiri melainkan dari hasil 



17 
 

pembentukan dari proses pencernaan pertumbuhan dari rantai 

makanan  yang meliputi phytoplankton, zooplankton, algae, 

copepod dan kerang-kerangan. 

Menurut Ahmadi dan Mushollaeni (2007) menyatakan 

pemurnian minyak ikan dengan zeolite dapat meningkatkan 

kandungan omega-3 sebesar 20,21%. Asam lemak dibagi 

menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh 

tidak memiliki ikatan rangkap sedangkan asam lemak tak jenuh 

memiliki ikatan rangkap tunggal yang disebut MUFA dan 

ikatan rangka ganda yaitu PUFA yang memiliki ikatan dua atau 

lebih (Estiasih, 2009). 

Menurut Estiasih (2009) menyatakan bahwa perbedaan 

kandungan asam lemak omega-3 pada ikan disebabkan oleh 

sumber makanan yang dikonsumsi dan factor yang 

mempengaruhi kadar asam lemak omega-3 esensial selain dari 

apa yang dikonsumsi melainkan dapat pula terbentuk melalui 

perkembangan, pertumbuhan, musim, salinitas dan suhu air. 

Pemanfaatan minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-

3 pada pakan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

jenis bahan yang lain, omega-3 yang berasal dari ikan 

merupakan sumber EPA dan DHA. 

Menurut Hardini (2007) menyatakan bahwa proses 

metabolisme lemak setelah asam lemak diserap dari saluran 

usus langsung menuju hati yang merupakan pusat distribusi 

utama nutrien. Lihninger (1997) dari sitasi Hardini (2007) 

menyatakan bahwa dalam hati ada lima jalur dalam metabolis 

utama asam lemak yaitu 1). Asam-asam lemak bebas yang 

merupakan bahan bakar oksidatif utama dalam hati; 2) 

kelebihan asetil KoA yang dibebaskan pada oksidasi asam-

asam lemak dan yang diperlukan oleh hati diubah menjadi  



18 
 

badan keton.; 3) sebagian asetil KoA akan digunakan untuk 

biosintesis kolesterol yang selanjutnya akan menjadi prekusor 

garam-garam empedu; 4) pembentukan asam lemak bebas 

plasma; 5) asam-asam lemal juga digunakan  sebagai prekusor 

sintesis lipoprotein plasma yang mengangkut lipida ke jaringan 

adipose untuk disimpan sebagai senyawa tligliserida sehingga 

minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-3 dinyatakan 

dapat menjadi bahan pangan pencegah terjadinya penimbunan 

lemak maupun kolesterol. 

2.7. Kadar Kolesterol Daging 

Kolesterol merupakan subtansi lemak khas hasil 

metabolisme yang banyak ditemukan di struktur manusia 

maupun hewani. Kolesterol juga merupakan salah satu jenis 

sterol yang penting dan banyak didapatkan dari alam. 

Kolesterol dapat dilarutkan atau bisa larut dengan beberapa 

senyawa pelarut lemak misalnya, alcohol panas, benzene, 

klorofom dan eter (Khamsatul, 2011). Linder (1992) dalam 

Melindasari, Dwiloka, dan Edjeng (2012) menyatakan bahwa 

kandungan kolesterol 24-40% berasal dari pakan yang 

mengandung kolesterol yang dikonsumsi, apabila masih belum 

tercukupi maka hati akan mensistensis kolesterol. Menurut 

Ismoyowati dan Widyastuti (2003) menyatakan bahwa 

kandungan lemak berkolerasi dengan kolesterol daging 

sehingga semakin tinggi lemak dalam daging maupun produk 

ternak maka semakin tinggi pula kandungan kolesterol yang 

terdapat dalam daging.  

Menurut Pernyataan Fakolade (2015) bahwa daging ayam 

merupakan jenis daging putih yang lebih sedikit mengandung 

kolesterol dari pada daging merah, akan tetapi daging ayam 

merupakan daging yang berasal dari unggas yang lebih tinggi 
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kandungan kolesterol dari daging unggas lainya seperti daging 

puyuh. Penelitian Fariana, Sudjarwo, dan Sjofjan (2013) 

menyatakan bahwa pengambilan sampel untuk pengujian kadar 

kolesterol daging ayam dimulai sengan pemotongan karkas 

bagian dada, kemudian daging dioven dengan suhu 6oC sampai 

dilihat organoleptiknya kering, halus dan dianalisis kadar 

kolesterolnya. Adapun perbandingan kadar kolesterol daging 

ayam dan puyuh berdasar perbedaan umur ayam dan puyuh, 

dapat dilihat di Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kadar kolesterol dada dan paha ayam dan puyuh umur 

berbeda (mg/100g) 

Variabel 

(minggu) 

                  Ayam                                              Puyuh 

Dada  Paha  Dada  Paha  

4 70,69 62,16 67,19 63,13 

8 71,30 62,78 73,70 67,90 

16 69,91 61,47 69,14 62,77 

20 72,45 61,45 68,24 62,33 

Sumber : Fakolade (2015) 

2.8. Kadar lemak daging  

Lemak merupakan senyawa organik berminyak atau 

berlemak yang tidak larut didalam air. Menutut Fauzi (2005) 

menyatakan bahwa lemak merupakan salah satu penyusun 

jaringan untuk menyimpan energi dalam tubuh secara bertahap 

lemak diambil dari peredaran tubuh lalu disimpan terutama 

dibawah kulit dan didalam perut. Lemak mengandung senyawa 

oksigen, hydrogen dan karbon sehingga termasuk salah satu 

sumber energi. Lemak tubuh sebagian besar terdapat dalam 

jaringan lemak yang terdapat dalam bawah kulit, sekeliling 

pencernaan, sekeliling ginjal, otot-otot dagin dan organ lainya. 
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Lemak dalam daging ayam dapat dibagi menjadi beberpa 

kelompok yaitu: lemak subkutan, abdominal dan lemak 

intramaskuler. 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa ayam pedaging umur 4 

minggu sudah tampak perlemakanya akan tetapi perlemakan 

lambat dan belum maksimal akan semakin kelihatan pada umur 

6-7 minggu karena pada umur ini perlemakan pada tubuh ayam 

akan semakin cepat dan terutama pada perlemakan abdominal 

pada umur 8 minggu dan diiringi dengan peningkta bobot ayam. 

Kandungan dalam makanan perlu adanya penanggulangan 

untuk mengsilkan produk yang berkualitas terutama 

perlemakan dalam daging ayam, perlemakan ini disebabkan 

karena daya konsumsi ayam pedaging yang sangat tinggi. 

Lemak dalam makanan dapat disimpan dalam sel-sel lemak 

dalam bentuk lipoprotein, oleh karena itu lemak dalam ransum 

menjadi faktor utama penentu perlemakan dalam daging ayam. 

Lemak-lemak tersebut dapat meninggalkan sel-sel lemak untuk 

masuk dalam sistem darah dan diangkut kebagian lain jika 

kebutuhannya meningkat. Tetapi kelebihan lemak tidak pernah 

bisa dibuang dari tubuh walaupun sifat tumbuhnya lemak 

lambat. Pada saat lemak dikonsumsi dalam jumlah banyak, 

kelebihan akan disimpan dalam sel lemak dan hanya sedikit 

yang dirombak ketika tubuh memerlukan energi. Kandungan 

nilai gizi dan lemak daging menentukan kualiytas dari bahan 

panan kususnya daging, keran lemak merupakan senywa yang 

menentukan nilai citra rasa dan aroma pangan (Setiawan, 2009). 

Peningkatan bobot badan dipengarui dengan peningkatan 

dari perlemakan, jika lemak dan pakan ditambah maka bobot 

badan dan persentase bobot badan juga akan meningkat, 

kelebihan energi asal lemak segera akan disimpan dalam tubuh 

karena kencernan lemak sekitar 90%. Lemak akan disimpan 
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dibawah kulit dan rongga perut. Sekitar 60% dari seluruh lemak 

abdominal ada dalam bentuk padatan lemak, kebanyakan 

perbedaan lemak ini dalam jumlah lemak abdominal akibat 

perbedaan laju pertumbuhan. Hal ini didukung oleh Dewi 

(2013) menyatakan bahwa jika satu ekor ternak mengkonsumsi 

berlebihan dari standar konsumsi energi tubuh, maka ternak 

tersebut akan menimbun energi dalam bentuk lemak dalam 

tubuhnya. Pembentukan lemak intramaskular dipengarui oleh 

spesies, jenis ternak, umur dan bagia-bagian ternak. Hal ini 

didukung oleh Amrullah (2004) bahwa ayam jantan lebih bayak 

mengandung lemak tubuh tetapi kandungan lemak 

abdominalnya lebih rendah dari pada ayam pedaging betina, 

kenaikan bobot badan ayam pedaging diikuti juga dengan 

bertambahnya lemak. Pada umunya, penurunan activasi otot-

otot akan meningkatkan deposisi lemak didalam jaringan otot 

(Soeparno, 2005). 

Telah diketahui bahwa unggas yang lebih tua umurnya 

mempunyai kadar lamak daging yang lebih tinggi. Pada protein 

ransum starter 23% dan ransum Finisher 19% diproleh kadar 

lemak daging sebesar 22,7% pada umur 42 hari, sedangkan 

pada umur 56 hari (Santoso dan Tanaka, 2000). Menurut Dewi 

(2013) presentase lemak dalam ayam akan semakin meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur tetapi juga akan berubah 

sesuai nutrisi yang di konsumsi.  Menurut Bestari, Parakkasi, 

dan Akil (2005) menyarankan untuk meneliti ulang 

penambahan tepung daun mengkudu terhadap kadar lemak 

daging untuk mengetahui keefektifan daun mengkudu terhadap 

kualitas ayam pedaging. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Kandang dusun Telekung 

Kecamatan Junrejo Kota Batu, Pengolahan bahan pakan dan 

analisis proksimat dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak  Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. Analisis kualitas fisik daging dilakukan di 

Laboratorium Teknik Hasil Pangan Fakultas Teknologi 

Petanian, Universitas Brawijaya, Malang dan analisis total 

kolesterol dilakukan di laboratorium kimia Universitas 

Padjadjaran. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Pedagaing  

Penelitian ini menggunakan 120 ekor Day Old chiken 

(DOC) ayam pedaging strain Lohman jantan PT. Japfa 

Comfeed Indonesia berumur 0 hari yang tidak dibedakan jenis 

kelaminya sebanyak 24 kotak dan dipelihara pada umur 0 hari 

sampai umur 35 hari. 

 

3.2.4. Kandang Penelitian 

Kandang yang digunakan penelitiaan ini adalah kandang 

kelompok dengan sistem litter dengan menggunakan sekam 

padi dengan ketebalan + 5 cm. Kandang yang digunakan 

berjumlah 24 plot  dengan ukuran 80x80x80 cm. Kandang 

terbuat dari bambu dan kayu, serta atap terbuat dari ebes dengan 

alas terbuat dari beton, dinding tembok terbuat dari bambu. 

Pada masa brooding menggunakan empat buat buah lampu pijar 
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60 watt. Setiap unit kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging. 

Tiap plot dilengkapi dengan tempat tempat pakan dan tempat 

minum serta lampu berukuran 40 watt sebagai pemanas dan 

penerang. Peralatan yang digunakan meliputi termometer dan 

higrometer untuk mengetahui suhu dan kelembapan kandang 

setiap hari, timbangan digital 5 kg dengan ketelitian 0,1 g dan 

timbangan pakan 25 kg dengan ketelitian 0,1 kg. 

 

Peralatan yang digunakan dalam kandang sebagai berikut: 

1. Empat buahlampu pijjar dilatak di kandang brodding selama 

14 hari. 

2. lampu listrik 40 watt setiap kandang unit sebagai penerangan 

setelah brooding. 

3. Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah 

timbangan digital, koran, tempat pakan dan minum, 

termometer, hygrometer, plastik, gunting, isolasi, pisau, 

baskom, karung, timba besar dan tali rafia. 

4. Peralatan pendukung seperti kalkulator, meteran, kamera, 

dan laptop. 

5. Bahan kimia dan alat yang digunakan untuk uji kimia 

daging. 

6. Peralatan kebersihan seperti desinfektan, sapu, lap, dan 

ember. 

7. Peralatan untuk pemotongan, seperti pisau potong dan 

bedah, kompor, karung serta bak. 

 

3.2.3. Tepung Daun Mengkudu 

Tepung daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) diproleh dari  

Dinas Kesehatan UPT. Materi Medica Batu, Kabupaten Malng 

dengan harga Rp. 90.000,00/Kg. Proses pembuatan tepung daun 
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mengkudu menggunakan metode Wiryawan (2007) dapat 

dilihat pada Gambar 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Bagan pembuatan tepung daun mengkudu. 



25 
 

3.2.4. Pakan penelitian  

Pakan perlakuan disusun berdasarkan periode pemeliharaan 

yaitu: periode starter  (1-21 hari) dan finisher(21-35 hari) dalam 

bentuk pakan basal. Pakan basal yang digunakan terdiri dari: 

Jagung, Bekatul, Bungkil Kedelai, Tepung Ikan, Bungkil 

Kelapa, CPO, NaCl, CaCO3, DL-Metionin, Premix. Pakan 

perlakuan disusun menggunakan level penambahn tepung 

mengkudu dan minyak ikan lemuru berbeda pada tiap pakan. 

Komposisi dan kandungan zat makanan pakan basal yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 6. 

 

3.2.5. Aditif Pakan 

Minyak ikan yang digunakan adalah minyak yang diekstrak 

dari ikan lemuru (Sardinella longiceps) yang didapatkan dari 

industri pengalengan ikan Lemuru Muncar. Tepung daun 

mengkudu yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh 

dari poltry shop disekitar Kota Batu. Tepung daun mengkudu 

yang akan digunakan dicampur dengan minyak ikan sesuai 

dengan perlakuan yang diberikan. Setelah itu dicampurkan pada 

pakan. Perbandingan kandungan total Omega-3, Omega-6, 

Omega-9 Minyak Sawit dan Minyak Ikan dapat diliat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel.5 Perbandingan kandungan total Omega-3, Omega-6, 

Omega-9 Minyak Sawit dan Minyak Ikan 

Bahan  Kandungan  

 Omega-3 Omega-6 Omega-9 

Minyak Sawit 0,3 12,1 44,8 

Minyak Ikan 26,03 8,76 102,036 

Sumber: hasil analisis laboratorium BBIA, Bogor. 
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Tabel 6. Komposisi dan kandungan zat makanan pada pakan 

basal ayam pedaging periode starter  (0-21 hari) dan 

Finisher(22-35 hari). 

Bahan Pakan 
Komposisi (%) 

Starter  (0-21 hari) Finisher(22-35) 

Jagung 51,61 55,45 

Bekatul 5,00 7,60 

Bungkil Kedelai 25,87 21,55 

Tepung Ikan 6,00 5,70 

Bungkil Kelapa 5,00 3,00 

CPO 4,50 4,50 

NaCl 0,19 0,30 

CaCO3 1,23 1,23 

DL-Metionin 0,10 0,17 

Premix 0,50 0,50 

Jumlah 100 100 

Kandungan zat makanan berdasarkan perhitungan* 

Energi termetabolis 

(Kkal/kg) 
3052,00 3102,90 

Protein kasar (%) 22,01 20,04 

Lemak kasar (%) 7,02 7,23 

Serat kasar (%) 3,45 3,43 

Ca (%) 0,95 0,92 

P tersedia (%) 0,47 0,45 

Lisin (%) 1,30 1,16 

Metionin (%) 0,53 0,57 

Sistin+metionin (%) 0,85 0,88 

     Perhitungan berdasarkan Leeson and Summer (2005). 
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3.3. Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

Rancangan Acak Lengkap  (RAL) dengan kombinasi 4 

perlakuan dan masing-masing diulang 6 kali ulangan. Setiap 

unit percobaan terdiri dari 5 ekor ayam. Penelitian ini dilakukan 

dengan Perlakuan yang diberi diantanranya minyak ikan lemuru 

(MIL) dan tepung daun mengkudu (TDM): 

P0: pakan basal  

P1: Pakan basal + 2,5% MIL + 0% TDM 

P2: pakan basal + 2,5% MIL + 1% TDM 

P3: pakan basal + 2,5% MIL + 2% TDM 

 

3.4. Tata Letak Kandang Penelitian 

Pengacakan kandang perlakuan dalam penelitian pada setiap 

unit percobaanharus memliki peluang yang sama untuk 

diberikan perlakuan secara obyektif dalam peletakan dan 

penempatannya. Pengacakan dilakukan dengan menulis angka 

urutan kandang unit didalam tabel dan memotong kecil-kecil 

dan dilakukan lotre untuk menentukan urutan kandang unit, 

sistem ini dilakukan secara manual, arau menggunakan 

komputer. Menurut (Suhaemi, 2011) menyatakan system 

pengacakan dalam menentukan penempatan kandang unit 

penelitian dapat dilakukan secara manual sistem lotre atau 

dengan komputer. Denah pengacakan kandang padasaat 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar.3  Tata letak kandang pada saat penelitan. 

 

3.5. Proses Penelitian  

3.5.1. Tahapan penelitian  

Ayam pedaging dipelihara satu hari DOC hingga umur 35 

hari. Pada masa starter  umur DOC 21 hari 120 ekor dipelihara 

dalam 1 kandang brooding dengan luas 2 m x 2 m. Pakan yang 

digunakan pada periode starter  umur 0-14 hari menggunakan 

pakan basal periode starter  dan pada umur 15-35 digunakan 

pakan perlakuan dengan komposisi sesuai dengan perlakuan 

yang diberikan. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Persiapan kandang dilakukan seblum DOC datang kira-kira 

sekitar 1-2 minggu seblum datang meliputi pembersihan 

kandang, kemudian mencuci dengan formalin untuk membasmi 

hamakan kandang. Dosis formalin yang digunakan sebanyakn 

1 sendok takar (10 ml) dalam 5 liter air, Setelah kandang bersih 

tidak bau kandang diberi kapor tohor dengan dosis 150 g/m2. 

Setiap petak atau kandang unit  dan kandang brooding  

(Lampiran 1) diberi alas sekam padi kurang lebih 5 cm2 dan 

disemprot desinfektan keseluruah bagian ruangan. Lampu 40 

watt, tempat pakan dam tempat minum disetiap unit kandang 

perlakuan setelah peralatan dalam kandang (Lampiran1) selesai 

dilakukan pemasangan tirai dengan menggunakan plastik di 

sekeliling kandang dan lampu listrik. Alat pemanasan yang 

digunakan adalah alat brooder manual dengan menggunakan 

bahan bakar lpg. Bahan perlakuan yang digunakan adalah 

tepung daun mengkudu dan minyak ikan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 
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3.5.2. Persiapan DOC 

Persiapan DOC (Lampiran 1) diawali dengan persiapan 

kandang brooding yang sudah disiapkan seblumnya mulai dari 

pemberian sekam, koran, lampu, dan alat pemanas, dan 

pemanas dinyalakan 12 jam seblum DOC datang masuk 

kandang disajikan pada Lampiran 1. Persiapan air minum yang 

sudah diberikan tambahan gula. DOC dikeluarkan dari box dan 

dilakukan penimbangan untuk mengukur rata-rata DOC dan 

dimasukan dalam kandang brooder. Pakan diberikan secara 

ditabur untuk memperkenalkan DOC pada pakan. Pakan yang 

diberikan adalah pakan basal yang tanpa perlakuan dan di 

priode starter  dan diberikan secara ad libitum  sama halnya 

dengan pemberian air minum. 

 

3.5.3. Cara Pemeliharaan Minggu I 

DOC ditimbang untuk mengetahui bobot awal. Pakan basal 

pada chick feeder dan pemberian air minum diberikan secara ad 

libitum. Lampu dinyalakan selama 24 jam sampai ayam 

berumur satu minggu dengan mencatat suhu dalam kandang 

secara rutin. Tirai dibuka setiap pagi dan ditutup setiap sore. 

Vaksin ND I diberikan melalui tetes mata pada hari ketiga. 

 

3.5.3. Cara Pemeliharaan Minggu II 

Lampu dimatikan pada siang hari dan dinyalakan bila 

hujan.Tempat pakan dan air minum diganti dengan yang 

digantung. Vaksin gumboro diberikan pada hari ke-10 melalui 

tetes mata, sebelumnya ayam dipuasakan terlebih dahulu dari 

air minum  minimal dua  jam sebelum  vaksin. 

 

3.5.4. Cara Pemeliharaan Minggu III, IV dan V 

Lampu hanya dinyalakan pada saat menjelang malam 

sampai pagi hari. Trai penutup kandang setiap hari dibuka dan 

ditutup saat menjelang malam hari. Ayam ditimbang dan sisa 
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pakan setiap minggunya. Pada umur 15 hari ayam mulai di 

berikan pakan perlakuan sehari dua kali pagi jam 08.00 WIB 

dan 15.00 WIB pakan diberikan hingga panen. Vaksin ND II 

diberikan pada  hari  ke-21  melalui  tetes mata. Sebelum vaksin 

ayam dipuasakan terlebih dahulu dari air minum selama dua 

jam, sedangkan campuran pakan tetap diberikan.  

 

3.5.5. Persiapan pemotongan  

Ketika ayam pedaging mencapai umur panen (35 hari) 

dilakukan penimbangan bobot akhir pada setiap petak kandang 

perlakuan dan ulanganya. kemudian dihitung rata-rata bobot 

badan akhir ayam dijadikan sebagai penentu ayam yang akan 

dipotong. Ayam di potong dan dibersihkan bulu-bulunya dan 

organ dalamnya dan dipisahan antara kaki dan kepala untuk 

ditimbang berat karkas. Ayam yang memiliki rata-rata yang 

akan dipotong kemudian diambil daging dadanya dan dibuat 

sampel untuk dilakukan pengujian kadar kolesterol dan kadar 

lemak daging ayam dan disajikan pada Lampiran 1. 

 

3.6. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati ini yaitu kualita kimia ayam pedaging 

yang meliputi: 

3.6.1. Kadar Lemak (Association of Official Analytical 

Chemists, 1995)  

Sebanyak 5 gram sampel dihancurkan dan ditimbang 

kemudian dibungkus dengan kertas saring. Selanjutnya sampel 

dalam kertas saring diletakkan dalam alat ekstraksi Soxhlet. 

Kemudian sampel diekstraksi dengan pelarut petroleum eter 

selama 4 jam. Minyak yang tertampung di dalam Soxhlet 

dikeringkan di dalam oven 100 oC sampai berat konstan, dan 

ditimbang. 
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3.6.2. Kadar Kolesterol  

Prosedur pengambilan sampel pengujian kolesterol daging 

sebagai beriku: 

1. Diambil bagian karkas pada dada 

2. Diperkecil ukuran daging dengan dicacah-cacah 

menggunakan pisau 

3. Dioven selama 2-3 hari dengan menggunakan suhu 

oven 60o C  

4. Dihaluskan dengan menggunakan blender atau 

grinder 

5. Dianalisis kadar kolesterol didalam laboratorium 

Metode pengukuran kadar kolesterol : 

Metode Liebermen-Burchad dengan panjang gelombang 

680 m. Menurut Supriyanti (2006) bahwa kolesterol dilarutkan 

dalam larutan klorofom dan ditambah asam asetat dan asam 

sulfat pekat, maka larutan bermula-mula berwarna merah, 

kemudian biru dan hijau pada reaksi. Warna hijau pada reaksi 

tersebut sebanding dengan konsentrasi kolesterol. Metode 

perhitungan: 

Kadar kolesterol daging (mg/100g) 

X =Y-A / B x n 

Keterangan :  X= Kadar kolesterol 

Y = Absorbansi 

A = 0, 136 

                             B = 6,313 

       N = Faktor pengencer  

 



32 
 

3.6.3. Kadar Asam Lemak Omega-3 Pakan (Association of 

Official Analytical Chemist, 1995) 

 

Metode yang digunakan adalah metode review jurnal dari 

Dini Hardini (2007) dan membandingkan dengan penitian 

sebelumnya. 

Prosedur pengukuran kadar asam lemak omega-3 

a. Preparasi  

1. Ditimbang dengan kertas saring kemudian diberi 

kapas dan dibentuk selongsong. 

2. Dimasukan selongsong kedalam soxhletyang  

dihubungkan dengan labu lemak 

3. Dibubuhi dengan n-heksan sampai setenagh 

volume labu lemak. Contoh diekstrak ± 6 jam, 

kemudian n-heksan disuling kembali sampai 

diperoleh lemak atau minyak hasil ekstraksi. 

b. Hidrolisis dan Esterifikasi 

1. diambil  ± 50 mg lemak dalam tabung reaksi. 

2. Ditambahkan 1 ml NaOH dalam methanol 0,5 N 

3. Dipanaskan dalam penangas selama 20 menit 

pada suhu 80 oC. 

4. Ditambahkan 2 ml BF316%, lalu dipanaskan 

kembali selama 20 menit pada suhu  

5. ditambahkan 1 ml NaOH dalam metanol 0.5 N. 

Larutan lalu dipanaskan dalam suhu 80 oC. 

6. Dingingkan dan ditambahkan 2 ml NaCl jenuh 

kemudian dikocok 

7. Ditambahkan 1 ml n-heksan, kemudian dikocok 

dengan baik. 
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8. Dipindahkan lapisan n-heksan pada lapisan atas 

dengan pipet tetes kedalam tabung yang berisi ± 

0,1 gram Na2SO4 anhidrat dan, 

9. Didiamkan selama 15 menit. Larutan siap 

diinjeksikan  dengan microsyringeke dalam GC 

c. Penetapan Larutan Standar 

Standar asam lemak, dilakukan pengerjaan yang 

sama seperti pada contoh asam lemak yang dianalisis, 

yaitu dilakukan hidrolisis dan esterifikasi serta 

analisis komponen asam lemaknya sebagai FAME. 

 

3.7. Analisis Data 

 Data yang diproleh dari penelitian ini  dianalisis dengan 

menggunakan analysis of variance (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata, dilanjutkan dengan Uji 

Berlanjut Duncan untuk pengaruh masing-masing perlakuan. 

 

Yij = μ + τi + Єij 

 

Keterangan : 

 

Yij = Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan     

ulangan ke-j 

μ   = Rataan umum 

τi  = Efek perlakuan ke- 

Єij  = Error perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

t  = 1, 2, 3, 4,  

r  = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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3.8. Batasan Istilah 

 

- Ayam Pedaging 

Jenis ayam jantan ataupun betina muda berumur 

sekitar 5 minggu yang dipelihara secara intensif untuk 

menghasilkan produksi dan kualitas daging yang optimal 

(Kartasudjana, 2005). 

 

- Tepung Daun Mengkudu 

Tepung yang terbuat dari daun mengkudu yang 

memiliki kandungan senyawa sebagai berikut (Xeronin, 

proxeronin, serotonin, zat anti kangker, scopoletin, 

sumber vitamin C, β-caroten, alkaloid, mineral, 

protein, enzim, saponin dan fitronutrien yang 

mendukung proses antioksidan (Djauhariya dan 

Tirtoboma,  2001). 

 

- Daun tua 

Daun yang terletak dipangkal ranting dan 

berwarna hijau gelap. 

 

- Kualitas Kimia Daging 

Variabel dalam penelitian yang meliputi kadar 

lemak dan kolesterol daging ayam pedaging 

(Broiler) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Data hasil penelitian tentang pengaruh penambahan minyak 

ikan dan tepung daun mengkudu (Morinda citrifolia L) sebagai 

aditif alami terhadap kadar lemak dan kolesterol daging ayam 

pedaging disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel.7 Pengaruh penambahan minyak ikan dan tepung daun 

mengkudu (Morinda ctrifolia L) sebagai aditif pakan 

alami terhadap total kadar kolesterol dan lemak ayam 

pedaging (broiler) dan kandungan omega-3 dalam 

minyak ikan lemuru. 

Perlakuan 
Variabel 

Lemak Kolesterol 

(mg/100g) 

Omega-3 

P0 1,8 ± 0.77 
83,36 ± 0,27B 

- 

P1 0,78  ± 0.50 82,33  ±  0,59AB - 

P2 1,6 ± 1.19 81,97  ± 0,07AB - 

P3 1,69 ± 0.45 81,76  ± 50A - 

R1* - - 14,57 

R2* - - 25,10 

R3* - - 26,60 

R4* - - 28,84 

Keterangan : Superskrip a-b berbeda menunjukan perbedaan 

sangat nyata (P<0.01) 

1) = Hardini (2007)* 
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4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Kolesterol 

Daging 

Pengaruh pemberian pakan mengandung minyak ikan 

terhadap kadar kolesterol disajikan pada Tabel 7. Hasil 

Analisisis Statistika menunjukan bahwa ada perbedaan yang 

sangat nyata (P>0,01) antar perlakuan terhadap total kolesterol 

daging ayam pedaging umur 5 minggu. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa penambahan minyak ikan sebesar 2,5% 

pada perlakuan kedalam pakan dapat menurunkan total 

kolesterol daging ayam sebesar  83,36 ± 0,27 menjadi 81,76 ± 

0,50. Hasil ini sama dengan  penelitian Harjanto (2006) yang 

menyatakan bahwa penambahan campuran minyak ikan dalam 

pakan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam daging dada 

dan penggunaaan campuran minyak ikan diniai paling efektif 

untuk menurunkan kadar kolesterol sebesar 50,55% lebih 

rendah dari pada pakan kontrol. Hal ini diduga penggunaan 

asam lemak tidak jenuh ganda atau omega-3 dapat 

memanipulasi kandungan total koesterol pada daging. Menurut 

Cahyono (2003) menyatakan bahwa penambahan minyak ikan 

pada pakan  taraf 5% pada ayam merawang dihasilkan dapat 

menurunkan kadar kolesterol sebesar 24,20 menjadi 17, 20% 

atau terjadi penurunan kadar kolesterol pada daging ayam 

sebesar 28,92%. Data hasil penelitian dari pengaruh 

penambahan minyak ikan dan tepung daun mengkudu (Morinda 

ctrifolia L) terhadap pakan alami terhadap total kadar kolesterol 

dan lemak daging, data hasil analisa dapat diilihat pada Tabel 7. 

Penurunan kadar kolesterol sejalan dengan penurunan kadar 

lemak. Terdapat kencenderungan kandungan kadar kolesterol 

dengan penambahan minyak ikan sebesar 2,5 % dengan pakan 

kontrol. Kandungan kolesterol juga semakin menurun dengan 



37 
 

penambahan minyak ikan dan tepung daun mengkudu. Hal ini 

berbanding terbalik dengan Rusmana, Rusmana, Natawihara, 

Happadi (2008) yang menyatakan bahwa pemberian minyak 

ikan pada pakan dengan konsentrasi 3 dan 6% lebih tinggi 

kandungan kolesterol sebesar 82,59 dan 81,23mg/100 berurutan 

dari pada pakan Kontrol tanpa penambahan minyak ikan 

dengan kandungan kolesterol 78, 65mg/100.  

Presentasi total kolesterol ayam pedaging yang diberikan 

penambahan ransum yang mengandung minyak ikan dan 

tepung daun mengkudu di sajikan pada Table.2 dengan 

kandungan kadar kolesterol perpelakuan antara 81,76±50 – 

83,36 ± 0,27 mg/100g. Kandungan kolesterol dengan tanpa 

penambahan tepung daun mengkudu menunjukan kadar 

kolesterol paling tinggi sebasar 83,36 mg/100g dan juga 

kandungan kolesterol pada perlakuan P1 dengan penambahan 

minyak ikan tanpa penambahan tepung daun mengkudu 

menunjukan lebih tinggi dari pada kadar kolesterol daging 

dengan penmbahan tepung daun mengkudu. Hal in diduga 

karena adanya oksidasi dari minyak pada perlakuan pertama 

berbeda dengan perlakuan penambahan tepung daun mengkudu 

dikarena tepung daun mengkudu mengandung antioksidan yang 

dapat mencegah terjadinya oksidasi. 

Hasil uji dari total kadar kolesterol pada ayam pedaging 

ternyata terjadi penurunan kolesterol didalam pemberian 

perlakuan penambahan minyak ikan 2,5% dengan tanpa 

penambahan, penambahan 1 dan 2% tepung daun mengkudu 

seiring dengan penambahan level tepung daun mengkudu dalam 

formulasi ransum pakan terjadi penurunan kadar kolesterol 

daging. Pada perlakuan penambahan level tepung daun 

mengkudu 2% menunjukan penurunan kolesterol yang paling 

tinggi diantara perlakuan 0% maupun 1% tepung daun 
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mengkudu terhadap total kolesterol. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak pakan mengandung tepung daun mengkudu 

semakin tinggi pula penurunan kadar kolesterol pada daging 

dikarenakan didalam tepung daun mengkudu mengandung 

senyawa antioksidan yaitu β-caroten yang senyawanya dapat 

mencegah terjadinya oksidasi omega-3 seiring dengan 

meningkatnya penambahan level tepung daun mengkudu. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syahrudin, dkk 

(2011) menyatakan bahwa dengan perlakuan penambahan 

tepung daun mengkudu terfermentasi mulai presentasi 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 21 pada penambahan perlakuan tepung daun 

mengkudu sebesar 21% mampu menurunkan kadar kolesterol 

sebesar 56, 96% dan 73,17 mg/100g dan lebih rendahnya 

kolesterol ayam pedaging disebababkan karena semakin tinggi 

pemberian perlakuan semakin tinggi pula kandungan β-caroten 

yang dapat menurunkan kolesterol dan pada perlakuan 21% 

perlakuan mengandung kolesterol sebesar 118,40 mg/100g. 

Menurut Rusmana (2008) menyatakan bahwa penambahan 

minyak ikan lemuru tanpa ada penambahan suplementasi 

meningkatkan kadar kolesterol dan dengan adanya 

suplementasi minyak ikan dan vitamin E pada tingkat 3% 

minyak ikan suplementasi 100 ppm vitamin E dan 6% minyak 

sulementasi vitamin E 200 ppm dapat mencegah dan 

menurunkan kadar kolesterol dan lebih rendah dari pakan yang 

tanpa penambahan minyak ikan dan suplementasi vitamin E. 

Hal ini mungkin dikarenakan minyak ikan sudah mengalami 

perubahan biologis dan mengalami oksidasi, dilihat dari 

manfaat vitamin E adalah salah satu sumber antioksidan yang 

dapat mencegah terjadinya oksidasi dan mnurut Sopie (2002) 

menyatakan bahwa penambahan minyak bekas pada pakan 
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ayam dapat meningkatakan kandungan kadar kolesterol daging 

ayam. 

Berdasarkan penelitian dengan penambahan minyak ikan 

dan tepung daun mengkudu kandungan kolesterol lebih rendah 

dibanding kolesterol pada daging ayam pada pakan kontrol. 

Seiring peningkatan jumlah tapung daun mengkudu kadar 

kolesterol menurun karena didalam tepung daun mengkudu 

mengandung senyawa β-caroten yang dimana senyawa ini 

merupakan salah satu sumber antioksidan. Hasil ini 

menggambarkan bahwa peningkatan penambahan tepung daun 

mengkudu pada tingkat 1 dan 2% efektif untuk menurunkan 

kadar kolesterol dikarenakan pada penelitian kadar kolesterol 

menurun seiring dengan peningkatan tepung daun mengkudu 

dengan konsetrasi minyak ikan 2,5% dan daun mengkudu 1-

2%. Hal ini dikarenakan adanya salah satu senyawa kandungan 

antioksidan yaitu β-caroten pada tepung daun mengkudu. 

Menurut wardiny (2008) menyatakan bahwa kandungan 

senyawa antoksidan didalam tepung daun mengkudu yaitu β-

caroten dapat menurunkan kandungan kolesterol. Peningkatan 

jumlah β-caroten yang dikonsumsi makan senyawa β-caroten 

didalam ransum semakin tinggi. Semakin banyak β-caroten 

yang dikonsumsi maka semakin rendah kandungan kolesterol 

pada daging dikarenakan senyawa β-caroten dapat 

menghambat enzim reduktase HMG-KoA (HidroksImetyl 

glutaryl-KoA). Enzim ini berfungsi dalam pembentukan 

mevalonat dalam tubuh dan Kemampuan β-caroten 

menurunkan kolesterol karena adanya enzim hidroksilmetil 

glutaril-KoA (Wang dan Keasling, 2002). Karena Mevalonat 

merupakan proses sintesis kolesterol sehingga dengan menekan 

dan mengahambat enzim ini maka proses pembentukan 

kolesterol akan terhambat (Mcgilvery dan Goldstein, 1996; 
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Nurani, 2006), sehingga dapat disimpulkan penambaham 

minyak ikan pada tingkat 2,5% dan tepung daun mengkudu 

pada tingkat 1 dan 2% dapat menghambat terjadinya kolesterol 

dan menurunkan kandungan kolesterol pada daging ayam. 

Kadar kolesterol pada penelitian ini berkisar antara 81,76-

83,36 mg/100g. Hasil ini masih termasuk dalam kandungan 

kolesterol yang rendah. Menurut Setiawan (2009) daging ayam 

mengandung kolesetrol yang sangat tinggi di dalam dagingnya 

sekitar 200 mg/ 100g lebih tinggi dibandingkan kandungan 

kolesterol yang terdapat pada ayam kampung yang berkisar 100 

mg hingga 120 mg/100 gram. Dengan demikian hasil penelitian 

kandungan kadar kolesterol dalam daging ayam masih sangat 

rendah. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kadar Lemak Daging 

Pengaruh pemberian pakan mengandung minyak ikan dan 

tepung daun mengkudu terhadap kadar lemak  disajikan pada 

Tabel 5. Hasil analisis statistika menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan yang  nyata (p>0,05) antara perlakuan terhadap kadar 

lemak daging ayam pedaging umur 5 minggu. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kadar lemak dengan penambahan minyak 

ikan sebesar 2,5%  pada perlakuan P1, P2, P3 secara berurutan 

sebesar 0,76, 1,6, 1,79 sedangkan pakan kontrol yang tanpa 

penambahan minyak ikan mengandung kadar lemak paling 

tinggi sebesar 1,8. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

penambahan minyak ikan dapat menurunkan kadar lemak. 

Pertumbuhan ayam diikuti dengan penumpukan kadar lemak 

seiring peningkatan produksi. Kandungan lemak biasanya tidak 

dimanfaatkan atau tergerus dengan adanya pengolahan dan 

dibuang. Kadar lemak dalam daging semakin rendah maka 

semakin menguntungkan sehingga kandungan kadar lemak 
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pada daging ayam dengan penambahan minyak ikan tanpa 

penambahan lain mengandung kadar lemak sebesar 0,76% lebih 

rendah dibanding pakan kontrol sebesar 1,8%. Daging dengan 

kandungan kadar lemak yang lebih rendah dan semakin rendah 

sangat diharapkan. Menurut Hanjanto (2006) menyatakan 

bahwa penggunaaan campuran minyak ikan pada pakan dapat 

diniliai paling efektif untuk menurunkan kadar lemak pada 

daging pada tahap 1 dan 2 minggu dengan penurunan berturut 

turut sebesar 16,41% dan 50,55% lebih rendah dibanding 

dengan pakan kontrol tanpa ada pencampuran minyak ikan. 

Secara teori juga menjelaskan bahwa penambahan minyak ikan 

dalam pakan akan meningkatkan kadar lemak daging, akan 

tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penambahan 

minyak ikan dapat menurunkan kadar lemak dalam daging. 

Menurut hasil penelitian Cahyono (2003) menyatakan 

penambahan minyak ikan sebesar 5% pada pakan kandungan 

lemaknya lebih besar dari pada daging hasil pemberian pakan 

tanpa penambahan minyak ikan. Perbedaan ini diduga karena 

adanya perbedaan pengambilan sampel penelitian sehingga 

terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini, pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

daging dada ayam tanpa kulit dan persentase penggunaan 

minyak ikan dalam ransum 

Prasetyo, Santosa dan Iryanti (2013) bahwa penggunaan 

pakan fungsional dari minyak ikan pada ayam memberikan 

pengaruh yang tidak nyata terhadapa kadar lemak dikarenakan 

pada umur lima minggu ayam pedaging masih pada taraf 

pertumbuhan maka tidak ada kelebihan energy yang dapat 

ditimbun sebagai lemak. Hal ini sama dengan penelitian bahwa 

pemberian perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar lemak daging ayam pedaging umur lima 
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minggu. Kadar lemak pada penelitian ini berkisar antar 0,78-

1,8%. Penelitian ini juga menunjukan bahwa daging ayam yang 

tidak diberi penambahan minyak ikan dan tepung mengkudu 

pada pakan kontrol menunjukan kandungan kadar lemak paling 

tinggi sebesar 1,8%. Hal ini menunjukan bahwa penambahan 

minyak ikan dan tepung daun mengkudu dapat menurunkan 

kandungan kadar lemak pada daging. Hal ini sebanding dengan 

Rusmana, dkk (2008) yang menyatakan bahwa pemberian 

minyak ikan dan vitamin E dapat mencegah terjadinya 

peningkatan kadar lemak daging. Menurut Sweetman (2007) 

menyatakan bahwa penggunaaan minyak ikan terhadap pakan 

ayam pedaging dapat menghambat terjadinya perlemakan 

karena dalam minyak ikan mengadung asam lemak omega-3 

yang dimana dapat menghambat sintesis lemak dan didalam 

minyak ikan juga mengandung pengkrusor Vitamin A, sehingga 

dapat menghambat biosintesis lemak. Selain itu diduga karena 

adanya kandungan flavonoid dalam kandungan tepung daun 

mengkudu dapat mencegah terjadnya lemak berlebihan. Hal ini 

sebanding dengan pernyataan Widyamanda, Yunianto, dan 

Estiningdriati (2013) bahwa menjelaskan bahwa flavonoid 

mempunyai sifat yang dapat mengaktifkan enzim lipase. Fungsi 

dari lipase yaitu mengubah lemak berlebihan dalam tubuh 

menjadi glisero dan asam lemak sehngga tidak terjadi 

penimbunan dalam tubuh ayam. Kandungan saponin dalam 

mengkudu juga dapat menghambat terjadinya perlemakan 

(Saleh, 2002). Menrut Santosa (2010) bahwa saponin dan 

alkaloid mampu menurunkan sintesis asam lemak, penurunan 

sintesis lemak tersebut membuat subtrat yang tersedia untuk 

sintesis protein bukan untuk penimbunan lemak. Hal ini 

didukung oleh Toha (2014) bahwa kandungan saponin dalam 

bawang dapat menurunkan kadar lemak dalam kuning telur. 
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Rendahnya kadar lemak pada perlakuan salah satunya 

disebabkan oleh serat kasar dimana serat kasar berfungsi 

melarutkan lemak sehingga lemak yang dihasilkan rendah, dan 

juga semakin tinggi serat kasar diiringi juga dengan 

peningkatan pemberian tepung daun mengkudu. Hal ini sesuai 

dengan Rofiq (2003) bahwa serat kasar yang tinggi dapat 

menurunkan kadar lemak. 

Daging unggas yang lebih tua umurnya mempunyai kadar 

lamak daging yang lebih tinggi. Pada protein ransum starter 

23% dan ransum finisher 19% diperoleh kadar lemak daging 

sebesar 22,7% pada umur 42 hari, sedangkan pada umur 56 hari  

diproleh kadar lemak sebesar 25,6%  (Santoso dan Tanaka, 

2000). Menurut Prasetyo, dkk., (2013) rataan hasil pemberian 

pakan fungsional terhadap kadar lemak dagingadalah antar 1,81 

- 231%, sehingga hasil penelitian ini masih tergolong rendah 

kadar lemak. 

 

4.3. Kandungan Asam Lemak Omega-3 Minyak Ikan 

Lemuru 

Komponen utama didalam minyak ikan lemuru adalah asam 

lemak tak jenuh omega-3 yang disebut juga sebagai asam lemak 

esensial , asam lemak esensial tidak bisa diproduksi oleh tubuh 

sendiri melainkan diproleh dari bahan tambahan seperti asam 

lemak omega-3 dari minyak ikan. Penambahan minyak ikan 

pada pakan ternak mengandung asam omega-3 di mungkinkan 

mengandung omega-3 sesuai persentase yang diberikan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian dari Hardini (2007) bahwa 

penambahan minyak ikan sebesar 2% menghasilkan pakan 

dengan kandungan omega-3 sebesar 14,57% sedangkan 

penambahan minyak ikan sebesar 8% pada pakan menghasilkan 

kandungan omega sebesar 26,60% seiring dengan peningkatan 
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presentase penambahan minyak ikan kandungan omega-3 pada 

pakan semakin tinggi. Analisis yang digunakan untuk 

menegtahui kandunga asam lemak minyak ikan dilakukan 

dengan cara menggunakan gas chromatograph. 

Menurut Ahmadi dan Mushollaeni (2007) menyatakan 

pemurnian minyak ikan dengan zeolite dapat meningkatkan 

kandungan omega-3 sebesar 20,21%. Asam lemak dibagi 

menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh 

tidak memiliki ikatan rangkap sedangkan asam lemak tak jenuh 

memiliki ikatan rangkap tunggal yang disebut MUFA dan 

ikatan rangka ganda yaitu PUFA yang memiliki ikatan dua atau 

lebih (Estiasih, 2009).  Hal ini sama dengan pernyataan 

Mardiana (2011) yang menyatakan MUFA sebagai asam oleat 

yang merupakan asam lemak tidak jenuh tunggal sedangkan 

PUFA sebagai asam linoleat asam lemak ganda. Menurut 

Wildan (2000) kandungan omega-3 (EPA) pada ikan lemuru 

sebesar 14,38%. Menurut Hendraputra (2008) menyatakan 

bahwa kandungan omega-3 minyak ikan lemuru sebesar 57,9% 

meliputi dari DHA 22,8% dan EPA 36,10% melalui proses 

metode kristalisasi pada ikan lemuru hasil penampungan. 

Menurut Achman (1982) dalam sitasi Gunawan, Handayani, 

Kurniawati, Suhendra dan Nuhidayanti (2004) menyatakan 

bahwa kandungan asam lemak omega-3 pada ikan tidak murni 

dari hasil sintesis ikan sendiri melainkan dari hasil 

pembentukan dari proses pencernaan pertumbuhan dari rantai 

makanan  yang meliputi phytoplankton, zooplankton, algae, 

copepod dan kerang-kerangan. Ikan lemuru merupakan salah 

satu bahan pangan yang mengandung kandungan asam lemak 

jenuh 25% dan 75% lemak tak jenuh PUFA (Polyunsatured 

fatty acid) yang kandunganya dapat meningkatkan dan 

mengembangkan tingkat kecerdasan, indra penglihatan dan 
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kekebalan tubuh (Lonny, 2009). Hal ini didukung oleh  Cole, 

Lim, Yang, Teter, Begum, Ma, Harris-White, Frautschy (2005) 

menyatakan bahwa kandungan omega-3 dapat dapat membantu 

peningkatan daya ingat penderita Alzemir, pengembangan 

klinis mental dan psikis dalam penyembuhan berbagai penyakit 

mental, sepert depresi dll (Freeman,  Hibbeln, Wisner, Davis, 

Mischoulon, Peet, Keck, Marangell, Richardson, Lake, Stoll, 

2006). EPA lebih banyak berperan untuk mencegah terjadinya 

resiko penyakit keras seperti jantung dan DHA sangat berperan 

penting terhadap otak dan retina pada bayi di usia 3 blan 

terakhir dalam kandungan serta satu tahun pertama 

pertumbuhan bayi ( syaikiroh, 2012). 

Menurut Estiasih (2009) menyatakan bahwa perbedaan 

kandungan asam lemak omega-3 pada ikan disebabkan oleh 

sumber makanan yang dikonsumsi dan factor yang 

mempengaruhi kadar asam lemak omega-3 esensial selain dari 

apa yang dikonsumsi melainkan dapat pula terbentuk melalui 

perkembangan, pertumbuhan, musim, salinitas dan suhu air. 

Pemanfaatan minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-

3 pada pakan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

jenis bahan yang lain, omega-3 yang berasal dari ikan 

merupakan sumber EPA dan DHA. Pemanfaatan minyak ikan 

terhadap ransum ayam kampung dapat meningkatkan 

kandungan asam EPA dan DHA (Rusmana, 2002). 

Pemanfaatan minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-

3 pada pakan mempunya beberapa kelebihan dibandingkan 

jenis bahan yang lain, omega-3 yang berasal dari ikan 

merupakan sumber EPA dan DHA. Pemanfaatan minyak ikan 

terhadap ransum ayam kampung dapat meningkatkan 

kandungan asam EPA dan DHA (Rusmana, 2002). Menurut 

Hardini (2007) menyatakan penambahan minyak ikan lemuru  
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dan sawit pada pakan ayam petelur meningkatkan kandungan 

asam omega-3 (EPA dan DHA) dan dapat menurunkan 

kolesterol pada telur ayam sebesar14, 18%.   

Menurut Hardini (2007) menyatakan bahwa proses 

metabolisme lemak setelah asam lemak diserap dari saluran 

usus langsung menuju hati yang merupakan pusat distribusi 

utama nutrien. Lihninger (1997) dari sitasi Hardini (2007) 

menyatakan bahwa dalam hati ada lima jalur dalam metabolis 

utama asam lemak yaitu 1). Asam-asam lemak bebas yang 

merupakan bahan bakar oksidatif utama dalam hati; 2) 

kelebihan asetil KoA yang dibebaskan pada oksidasi asam-

asam lemak dan yang diperlukan oleh hati diubah menjadi 

badan keton.; 3) sebagian asetil KoA akan digunakan untuk 

biosintesis kolesterol yang selanjutnya akan menjadi prekusor 

garam-garam empedu; 4) pembentukan asam lemak bebas 

plasma; 5) asam-asam lemal juga digunakan  sebagai prekusor 

sintesis lipoprotein plasma yang mengangkut lipida ke jaringan 

adipose untuk disimpan sebagai senyawa tligliserida sehingga 

minyak ikan sebagai sumber asam lemak omega-3 dinyatakan 

dapat menjadi bahan pangan pencegah terjadinya penimbunan 

lemak maupun kolesterol. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Minyak ikan dalam pakan dapat menurunkan kadar lemak 

dan kolesterol dan seiring peningkatan penambahan tepung 

daun mengkudu semakin tinggi penurunan kadar kolesterol. 

 

B. Saran 

Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait 

penambahan minyak ikan dan tepung daun mengkudu terhadap 

kualitas, antioksidan dan omega-3 dalam daging. 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Ragam Kadar Lemak Ayam 

Pedaging (Broiler) 

Ulangan 
Perlakuan  

PO P1 P2 P3 

UI 1,04 1,31 2,31 1,94 

U2 2,59 0,75 2,27 1,98 

U3 1. ,78 0,3 0,22 1,17 

Total  5.41 2.36 4,8 5,09 

Rata2 1,83 0,78 1,6 1,69 

 

Sd 0,78 0,51 1,52 0,46 

 

A. FAKTOR KOREKSI (FK) 

FK  =
(∑ij Y ij)2

𝑡 𝑥 𝑟
 

   = 
(17.66)2

12
 = 25,98963 

a. Jumlah Kuadrattotal  

JKtotal  = ( ∑ ij Y2ij) – FK   

= (1,042 + 2,592 +…..+ 5092) – 25,98963 

   = 9,106867 
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b. Jumlah kuadrat perlakuan 

JK Perlakuan  = (∑ 𝑌I +
…….+𝑌𝑖2

𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 
 - FK 

= 
5,41+⋯……+ 5,09

4
 - 25,98963 

   =   2,372467 

c. Jumlah Kadrat Galat 

JK Galat  = JK total – JK Perlakuan 

  = 9,106867 -  2,372467 

= 6,7344 

 

Tabel ANOVA 

SK DB JK KT 
F-

hitung 

F-tabel 

0.05% 0.01% 

Perlakuan  2,372467 3 0,791 0,939 4,066 7,59 

Galat  6,7344 8 0,842       

toal   9,106867 11         

 

Kesimpulan : F hitung < F tabel 5%, maka menunjukan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Ragam Kadar Kolesterol Ayam 

Pedaging (Broiler) 

ULANGAN 
Perlakuan  

PO P1 P2 P3 

U1 83,05 82,09 82,03 81,18 

U2 83,58 83,01 82,01 82,01 

U3 83,45 81,89 81,89 82,1 

TOTAL 250.08 246,99 245,93 245,29 

RATA2 83.36 82,33 81,9767 81,7633 

Sd 
0,276 0,597 0,075 0,507 

 

A. FAKTOR KOREKSI (FK) 

FK =
(∑ij Y ij)2

𝑡 𝑥 𝑟
  

= 
(988.29)2

12
 = 81393,09368 

a. Jumlah Kuadrat total  

JKtotal  =( ∑ ij Y2ij) – FK   

= (83.052 + 82.092 +…..+ 82.12) – 81393,09368 

= 5,903625 
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b. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan  = (∑ 𝑌I + 
…….+𝑌𝑖2

𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 
 - FK 

=  
5,41+⋯……+ 5,09

3
 - 81393,09368 

=   4,511492 

c. Jumlah kadrat Galat 

JK Galat  = JK total – JK Perlakuan 

  = 5,903625 -  4,511492 

= 1,392133 

 

Tabel ANOVA 

SK DB JK KT F-hitung 

F-tabel 

0.05% 0.01% 

Perlakuan  
4,511492 

3 
1,503831 

8,641877 4,066 7,59 

Galat  
1,392133 

8 
0,174017 

      

toal   
5,903625 

11         

 

Kesimpulan : F hiung > F tabel 5%, maka menunjukan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

 

 

 



65 
 

Uji Duncan 

 2 3 4 

JND 3,26 3,4 3,48 

JNT 0,78 0,81 0,83 

 

JNT =√
𝐾𝑇 𝑔

𝑈
 

JNT = √
0.17

4
 

Tabel Notasi 

Perlakuan 
 

Nilai Rata-Rata Notasi 

P0 
 

83,36 B 

P1 
 

82,33 AB 

P2 
 

81,97 AB 

P3 
 

81,76 A 
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