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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ayam Pedaging
Ayam pedaging adalah jenis ayam ras yang telah menjadi 

hasil persilangan dari ayam-ayam unggulan yang memiliki 
pertumbuhan dan pertambahan berat badan yang cepat, 
efisiensi pakan cukup tinggi, dengan ukuran berat badan yang 
lebar, padat berisi sehingga sangat efisien untuk 
diproduksikan. Menurut Rasyaf (1995) dalam jangka waktu 5 
– 6 minggu ayam pedaging tersebut dapat mencapai berat 
hidup 1,4 – 1,6 Kg dan bila dipelihara sampai umur 7 – 8 
minggu ayam pedaging dapat mencapai berat hidup 1,8 – 2,0 
Kg.Dilihat dari pertumbuhannya, ayam pedaging mampu 
dimanfaatkan dagingnya dengan singkat. Menurut Gunawan
(2003) istilah pedaging adalah untuk menyebut strain ayam 
hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik 
ekonomis, memiliki pertumbuhan cepat sebagai penghasil 
daging, konversi pakan sangat irit, siap dipotong pada umur 
muda, serta mampu menghasilkan kualitas daging yang bersih, 
berserat lunak dengan kandungan protein tinggi.

2.2. Antibiotik
Antbiotik merupakan bahan kimia yang dapat membunuh 

bakteri patogen di dalam tubuh makhluk hidup. Antibiotik
ditemukan pertama kali oleh Paul Ehlrich 1910 yang disebut 
pada saat itu adalah “magic bullet”, yang dirancang untuk 
menangani infeksi mikroba. Antibiotikmenjadi salah satu obat 
yang mengalamai pemakaianyang begitu besar jumlahnya 
disebabkan begitu banyak maanfaat yang dihasilkan oleh 
antibiotik. Hanya saja dalam 5 dekade terakhir munculnya 
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kuman-kuman patogen yang kebal terhadap satu (anti
microbacterial resistance) atau beberapa jenis antibiotika 
tertentu (multiple drug resesistence) dikarenakan penggunaan 
antibiotik yang berlebihan, sehingga terjadinya kekebalan pada 
kuman (Utami, 2011).

Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk 
memberantas infeksi mikroba pada manusia. Antibiotik adalah 
senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme 
(khususnya dihasilkan oleh fungi) atau dihasilkan secara 
sintetik yang dapat membunuh atau menghambat 
perkembangan bakteri dan organisme lain (Munaf, 1994). 
Penggolongan antibiotik berdasarkan daya kerjadi bagi 
menjadi dua jenis yaitu bakterisid (membunuh kuman) dan
bakteriostatik (menghambat pertumbuhan kuman). Antibiotik 
yang termasuk golongan bakterisid antara lain penisilin,
sefalosporin, aminoglikosida (dosis besar), kotrimoksazol, 
rifampisin, isoniazid dan lain-lain. Sedangkan antibiotik yang 
memiliki sifat bakteriostatik, dimana penggunaanya 
tergantung status imunologi pasien, antara lain sulfonamida, 
tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, trimetropim, 
linkomisin, klindamisin, asam paraaminosalisilat, dan lain-
lain (An den bogaard dan Stobberingh, 2000).

2.2.1. Mekanisme Kerja Antibiotik
Menurut Pratama (2014) antibiotik berdasarkan struktur 

kimia dan menkanisme kerjanya, yaitu (a) Antibiotik dapat 
menghambat sintesis dinding sel bakeri, termasuk β-
laktamcontoh penisilin, sefalosporin, dan carbapenem dan
bahan lainnya seperti cycloserine, vankomisin, dan bacitracin.
(b) Antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel 
mikroorganisme, meningkatkan permeabilitas dan 
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menyebabkan kebocoran senyawa intraseluler, termasuk 
deterjen seperti polimiksin, anti jamur poliena misalnya, 
nistatin dan amfoterisin B yang mengikat sterol dinding sel, 
dan daptomycin lipopeptide. (c) Antibiotik yang mengganggu 
fungsi subunit ribosom 30S atau 50S untuk menghambat 
sintesis protein secara reversibel, yang pada umumnya
merupakan bakteriostatik misalnya, kloramfenikol, tetrasiklin,
eritromisin, klindamisin, streptogramin, dan linezolid. (d)
Antibiotik berikatan pada subunit ribosom 30S dan 
mengganggu sintesisprotein, yang pada umumnya adalah 
bakterisida misalnya, aminoglikosida. (e) Antibiotik yang 
mempengaruhi metabolisme asam nukleat bakteri, seperti
rifamycin misalnya, rifampisin dan rifabutin yang 
menghambat enzim RNA polimerase dan kuinolon yang 
menghambat enzim topoisomerase. (f) Antimetabolit, seperti 
trimetoprim dan sulfonamid, yang menahan enzim -enzim 
penting dari metabolisme folat.

2.3. Prebiotik
Prebiotik merupakan salah satu teknologi alami yang telah 

banyak dimanfaatkan bagi pencernaan ternak. Pencernaan 
yaitu proses kimiawi dan fermentasi oleh mikrobiologi berada 
pada usus. Berbagai jenis mikroba baik yang dihasilkan oleh 
prebiotik sebab prebiotik merupakan bahan alami yang susah 
dicerna oleh pencernaan tetapi menjadi media hidup yang 
dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme baik lainnya, 
seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium bifidum. Menurut 
Gibson and Roberfroid, (1995) prebiotik yaitu bahan alami 
yang sukar di cerna oleh sistem pencernaan tetapi apabila 
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dikonsumsi oleh inang dapat memberikan pengaruh positif 
bagi lingkungan mikrobiota pada sistem pencernaan.

Menurut Haryati (2011) prebiotik merupakan suatu bahan 
makanan yang tidak dapat dicerna dan mempunyai pengaruh 
yang menguntungkan pada inang melalui stimulasi 
pertumbuhan dan atau aktivitas secara selektif terhadap satu 
atau beberapa jenis mikroba menguntungkan dalam 
pencernaan. Prebiotik golongannon-digestible karbohidrat 
termasuk laktulosa, inulin,resistant starch dan sejumlah 
oligosakarida yang dapatmenjadi sumber karbohidrat bagi 
bakteri yangmenguntungkan dalam saluran pencernaan. 
Adapun keuntungan prebiotik dapat menjadi sumber energi 
dan atau nutrien terbatas lainnya bagi mikroba usus dan 
substrat untuk fermentasi bakteri cecal dalam menghasilkan 
vitamin dan antioksidan yang dapat mengguntungkan 
inangnya.

Oligosakarida merupakan salah satu komponen utama dari 
prebiotik. Oligosakarida terdiri dari 2 sampai 10 unit sakarida . 
Jenis oligosakarida meliputi heksosa monosakarida termasuk 
fruktosa, galaktosa dan manosa (Durst, 1996). Oligosakarida 
tidak dapat dicerna sebab menggandung ikatan yang tidak 
dapat dipecah oleh enzim yang terdapat dalam saluran 
pencernaan, misalnya ikatan manosa. Menurut Yopi,dkk 
(2005) bahwa mannan bisa dihidrolisa menjadi mannosa 
maupun mannan oligosakarida yang berfungsi sebagai 
prebiotik oleh enzim endo β-mannanase (1,4-β-D-mannan
mannan ohydrolase) dan exoβ-manosidase (β-D-mannan
opyranosi dehydrolase). Untuk proseshidrolisa mannan 
tersebut selain mannanase diperlukan enzim glukosidase atau
galaktosidase.
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2.4. Manannoligosakarida (MOS)
Mannan oligosakarida merupakan salah satu ikatan 

oligosakarida yang terdiri dari 2 sampai 10 unit sakarida yang 
berasal dari ikatan karbohidrat. Menurut Sumardi (2005)
organisme pemecah manan berupa bakteri, fungi,tanaman, 
aktinomisetes, dan moluska 2, 3 dengan menghasilkan enzim 
β-mananase (1,4-β-D mananmano hidrolase). Enzim tersebut
menghidrolisis ikatan β-(1,4)- dalam rangka utama polimer 
manan, yang kemudian menghasilkan rantai pendek 
mannooligosakarida. Selanjutnya senyawa tersebut dipecah 
oleh kerja enzim β-manosidase (β-D-manosidase) danα-
galaktosidase menghasilkan mannosa dan galaktosa. 

Mannan oligosakarida (MOS) berasal dari sel ragi, selain 
dapat dihidrolisis oleh enzim endogenous pencernaan juga bisa 
diabsorbsi oleh inang. Mekanisme yang mungkin terjadi yaitu 
penurunan pH karena dihasilkannya asam lemak rantai 
pendek, sekresi bakteriosin dan stimulasi imun. MOS sebagai 
prebiotik mempunyai mekanisme yang berbeda dimana secara
selektif tidak menyebabkan peningkatan populasi bakteri yang 
menguntungkan, tetapi melalui kemampuannya yang dapat 
melekat pada lektin spesifik manosa dari patogen gram negatif 
tipe 1 fimbriae seperti Salmonella dan Escherichia coli yang 
kemudian akan keluarkan dari saluran pencernaan (Baurhoo
et.al., 2007 ; Thomas et.al., 2004).

Menurut Haryati (2011) aksi anti-infeksi dariMOS pada 
fimbriae Salmonella yang menyebabkantidak terjadinya 
kolonisasi oleh Salmonella. MOS ini tak dapat dicerna oleh 
hewanmonogastrik tetapi dapat dimanfaatkan oleh bakteriasam 
laktat sebagai sumber energi (Delzenne, 2003).Manan 
membantu perlawanan terhadap kolonisasipatogen dengan 
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berperan sebagai reseptor analog untukfimbrae tipe 1 dalam 
Escherichia colidan Salmonella sp. (Mcleary, 1988).

2.5. Kolesterol Darah
Kolesterol adalah keadaan metabolisme yang 

menggandung lemak sterol (waxy steriod) yang ditemukan 
pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. 
Kolesterol darah yaitu sejenis lipid yang merupakan molekul 
lemak atau yang menyerupainya. Kolesterol merupakan 
sejenis khusus lipid yang disebut steriod. Steriod merupakan 
lipid yang memiliki struktur kimia khusus dengan terdiri atas 4 
cincin atom karbon. Adapun jenis steroid lain termasuk steriod 
hormon seperti kortisol, esterogen, dan testosteron. Selain 
berguna untuk proses metabolisme, kolesterol berguna untuk 
membungkus jaringan saraf, melapisi selaput sel, dan pelarut 
vitamin. Kolesterol juga dibutuhkan untuk mengembangkan 
jaringan otak terutama usia dini, kolesterol hanya terdapat 
pada bahan makanan yang berasal dari hewan (Kamalia, 
2012). 

Menurut Rahayu (2005) kolesterol memiliki peran cukup 
penting bagi tubuh. kolesterol diperoleh dari hati, dengan 
fungsi kolesterol sebagai proses metabolisme seperti 
pembentuk dinding sel, pembentuk hormon, pembungkus 
jaringan saraf, bahan pembentuk asam dan garam empedu 
yang berfungsi sebagai pengemulsi lemak. Pengangkutan 
lemak dan kolesterol tidak larut dalam air sehingga 
membutuhkan protein transport, yaitu HDL yang mengangkut 
kolesterol keluar jaringan tubuh, Very Low Density 
Lipoprotein (VLDL) yang merangsang pembentukan lipida 
darah yaitu trigliserida, kolesterol dan ester-ester kolesterol.
LDL yang mengangkut lipida darah ke dalam sel-sel tubuh. 
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Lipoprotein yang terbentuk masuk ke dalam aliran darah dan 
sampai di hati, lalu di dalam hati dimetabolis dan produknya di
distribusikan ke seluruh kelenjar endokrin, organ dan jaringan 
tubuh sampai habis semuanya dalam bentuk energi. Kolesterol 
dan sisa lemak pada akhirnya ditimbun di jaringan lemak 
tubuh (adipostissue) (Baraas, 1993).

2.6. Trigliserida
Trigliserida merupakan lipida yang paling sederhana dan 

paling banyak mengandung asam lemak sebagai lemak utama 
dalam unitnya. Unsur kimia yang notabene adalah lemak, 
trigliserida juga sering kali dinamakan lemak, lemak netral dan 
atau triasilgliserol. Diperkuat oleh Mark et,al. (1996) 
triasilgliserol adalah makanan karena merupakan lemak 
simpanan utama dalam tumbuhan dan hewan . Triasilgliserol 
memiliki sebuah rangka gliserol tempat 3 asam lemak 
diesterkan. Rute utama triasilgliserol adalah hidrolisis menjadi 
asam lemak dan 2-monoasilgliserol di dalam lumen usus. 
Namun, rute pencernaannya sedikit banyak bergantung pada 
panjang rantai asam lemak tersebut. Lipase dari lidah dan 
lambung masing-masing dihasilkan oleh sel-sel yang terletak 
di bagian belakang lidah dan dilambung. Lipase-lipase ini 
terutama menghidrolisis asam lemak rantai pendek dan sedang 
(mengandung atom karbon 12 atau kurang) dari triasilgliserol 
makanan. 

Triasilgliserol yang hanya mengandung asam lemak jenuh 
seperti tristearin. Asam Lemak yang dibentuk di dalam sel 
atau diperoleh dari makanan, digunakan oleh berbagai jaringan 
untuk membentuk triasilgliserol (bentuk simpanan bahan 
bakar utama) dan gliserofosfolipid dan sfingolipid (komponen 
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utama membran sel). Triasilgliserol yang terdapat di dalam 
tubuh bersifat tidak larut didalam air. Menurut Baiduri (2011) 
senyawa ini memiliki gravitasi spesifik yang lebih rendah dari 
air, yang menyebabkan minyak membentuk lapisan atas pada 
bumbu salad campuran minyak dan cuka. Triasilgliserol 
mudah larut di dalam pelarut non polar, seperti khloroform, 
benzana atau eter, yang seringkali dipergunakan untuk 
ekstraksi lemak dari jaringan. Triasilgliserol akan terhidrolisis 
jika dididihkan dengan asam atau basa, jika diberikan enzim 
lipase, yang disekresi ke dalam usus kecil oleh pankreas.

2.7. Low Density Lipoprotein (LDL)
LDL mempunyai densitas 1,019-1,063 g/mL dan diameter 

20-30 nm partikel LDL mempunyai inti hidrofobik yang 
terdiri dari kolesterol ester (35-40%) dengan sedikit 
trigeliserida (8-12%) (Griffin et. al. 1994 dan Assman, 2002). 
Menurut Suryo, dkk.(2012) LDL merupakan turunan VLDL 
yang kehilangan inti trigliserida sehingga menghasilkan zat 
baru dengan berat jenis antara 1019-1063 gmL.Secara struktur 
LDL yang lebih kecil merupakan tipe yang mengandung 
sedikit ester dan kolesterol bebas.LDL merupakan pembawa 
kolesterol utama dalam darah. Radikal bebas (oksigen reaktif) 
dapat menyebabkan kerusakan oksidasi LDL sehingga dapat 
meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.Kelas lipoprotein 
yang lebih kecil dan sebagian besar terdiri dari kolesterol 
adalah HDL dan LDL.LDL dibentuk dari VDL dan IDL 
berfungsi untuk membawa kolesterol ke dalam sel (Pusparini, 
2006). 

Saat ini informasi mengenai LDL dapat dari komposisi 
lipoprotein dalam pencernaan tubuh. Hati merupakan sumber 
utama dalam pembentukan lipid endogen dan LDL dibentuk 
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berdasarkan jalur endogen.Menurut Hartoyo, dkk. (2005) 
dalam Puparini (2006) jalur endogen, trigliserida disintesis 
dari gliserol dan asam lemak yang berasal dari cadangan 
lemak atau glukosa.Kolesterol dapat berasal dari hati atau dari 
lipoprotein seperti kilomikron. Lipid ini dibawa dari hati 
dalambentuk VLDL yang mengandung apo B, apo C dan apo 
E. Setelah disekresi VLDL akan mendapat tambahan apo C 
dari HDL. Pada jaringan perifer, trigliserida VLDL berkurang
karena dihidrolisis oleh lipoprotein lipase.Remnant VLDL atau 
IDL yang mengandung trigliserida dan kolesterol selain apo B 
dan apoE, dapat dengan segera diambil oleh hati atau menjadi 
LDL akibat hilangnya trigliserida dan apo E. LDL akan 
bertahan lebih lama dalam plasma. Lipoprotein ini akan 
melekat pada reseptor spesifik pada permukaan sel (resptor
LDL atau reseptor apo B/E). Reseptor ini terdapat di semua sel 
tetapi yang paling banyak adalah di hati. Setelah masuk ke 
dalam sel, partikel LDL akan dipecah oleh lisosom dan
kolesterol yang dilepaskan digunakan untuk pembentukan 
membrane sel atau untuk sintesis steroid

2.8. High Density Lipoprotein (HDL)
High density lipoprotein merupakan lipoprotein yang 

berperan dalam pengangkutan kolesterol. HDL adalah protein 
dalam plasma darah yang memperbaiki kerusakan dan 
mengurangi kolestetrol dari tubuh. HDL juga berperan 
mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh dan 
mengembalikannya masuk dalam hati untuk dibuang bersama 
garam empedu. Diperkuat oleh Suryo,dkk (2012) bahwa 
menyatakan, HDL berfungsi sebagai pengangkut kolesterol
dari jaringan perifer menuju ke hepar, menyingkirkan 
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kolesterol yang berlebihan dan menghambat perkembangan 
plak ateroma, sehingga kenaikan kadar HDL dalam darah akan 
mencegah terjadinya resiko aterosklerosis. 

High density lipoprotein merupakan kolesterol baik 
dikarenakan lipoprotein yang mengangkut lipid dari perifer 
menuju hepar. Menurut Hartini dan Okid (2009) molekul HDL 
yang relatif kecil dibanding lipoprotein lain, HDL dapat 
melewati sel endotel vaskular dan masuk ke dalaminti untuk 
mengangkut kembali kolesterol yang terkumpul dalam 
makrofag, disamping itu HDL juga mempunyai sifat 
antioksidan sehingga dapat mencegah terjadinya oksidasi 
LDL.

Metabolisme lemak di dalam hati mengeluarkan beberapa 
HDL, yang dapat membantu menahan proses aterosklerosis, 
disintesis dalam bentuk nasens (imatur) di hati dan usus. 
Setelah disekresikan kedalam darah, HDL mengalami 
perubahan akibat berinteraksi dengan kilomikron dan VLDL. 
HDL menukar protein dan lemak dengan lipoprotein lain 
dalam darah. Menurut Wajizah, dkk. (2013) HDL 
memindahkan apolipoprotein E (apoE) dan apoCIIIke 
kilomikron dan VLDL. Setelah pencernaan triasiligliserol 
VLDL, apoE dan apoCIIdipindahkan kembali ke HDL. Selain 
itu, HDL memperoleh kolesterol dari lipoprotein lain dan dari 
membran sel serta mengubahnya menjadi ester kolesterol 
melalui reaksi yang dikatalisis oleh leitin, kolesterol 
asiltransferase (LCAT). Kemudian HDL secara langsung 
mengangkut ke lipoprotein lain melalui protein pemindahan 
ester kolesterol (cholesterol ester transfer protein, CETP). 
Akhirnya, partikel lipoprotein membawa kolesterol dan ester 
kolesterol ke hati untuk diserap secara endositosis dan dicerna 
di dalam lisosom. Dengan demikian, fungsi untama HDL 
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adalah transport kolesterol terbalik, yaitu mengembalikan 
kolesterol ke hati.


