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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 
diperoleh hasil penggunaan MOS terhadap profil darah yang 
meliputi trigliserida, kolesterol total, Low Density Lipoprotein
(LDL) dan High Density Lipoprotein (HDL) secara lengkap 
dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil data penggunaan MOS terhadap kolesterol total,
trigliserida, low density lipoprotein (LDL) dan high 
density lipoprotein (HDL).

Perlakuan

Rataan kandungan nilai profil darah

Kolesterol
Total

(mg/dL)

Trigliserida
(mg/dL)

LDL
(mg/dL)

HDL
(mg/dL)

M0 66,74±0,94c 82,05±1,16c 61,50±0,87c 2,87±0,04a

M1 57,94±1,09b 28,06±0,52a 51,67±0,97b 7,10±0,13b

M2 46,50±0,16a 45,71±0,16b 41,09±0,14a 7,53±0,027c

Keterangan : Superskrip yang menyatakan berbeda dari kolom 
yang sama menunjukkan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kolesterol total, trigliserida, low 
density lipoprotein (LDL), dan hight density 
lipoprotein (HDL) pada profil darah ayam 
pedaging.
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4.1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan 
Kolesterol Total
Data hasil analisis kolesterol darah pada ayam pedaging 

dengan perlakuan penambahan mannan oligosakarida (MOS) 
dapat di lihat pada Tabel 5. Hasil analisis Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) menunjukkan bahwa penambahan MOS 
dalam pakan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap penurunan nilai rata-rata kolesterol total dalam 
darah.Data hasil analisis kolesterol darah pada ayam pedaging 
dengan perlakuan penambahan mannan oligosakarida (MOS) 
pada konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada lampiran 9. 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan 
aktivitas kolesterol total paling tinggi dalam perlakuan M2

menunjukkan penurunan sebesar 46,50 mg/dL dibandingkan 
perlakuan M1 57,94 mg/dL dan M0 selisih 66,74 mg/dL. Ada 
perbedaan yang dominan terhadap tidak menggunakan MOS 
dengan menggunakanMOS yang hal ini dapat menurunkan 
nilai kolesterol pada dalam darah. Bila ditinjau MOS 
merupakan pecahan dari mannan dan galaktomanan menjadi 
mannosa yang dapat diserap oleh tubuh ayam sebagai sumber 
energi, kandungan mannosa ini yang dapat menurunkan 
kolesterol. Perhitungan menyatakan penurunan kolesterol total 
pada M1 sebanyak 8,80 mg/dL atau setara dengan 13,18% jika 
dibandingkan M0. Lebih lanjut, untuk M2 total kolesterol
menunjukkan 20,24 mg/dL atau setara dengan 30,32% jika 
dibandingkan dengan M0. Peranan kandungan MOS tidak bisa 
dilakukan secara langsung sebab MOS berbentuk bahan kasar 
yang sukar dicerna oleh enzim pencerna sebab mengandung 
mannan yang disusun lebih dominasi bentuk oleh mannosa 
yang mempunyai efek antimikrobial di dalam saluran 
pencernaan berfungsi menekan bakteri pathogen dalam saluran 
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pencernaan ayam sehingga berdampak pada menurunnya 
produksi garam empedu (Wiganjar, 2006). Sehingga, MOS 
perlu di fermentasi terlebih dahulu didalam pencernaan agar 
mikroflora usus berkembang dan menumbuhkan bakteri asam 
laktat untuk hidup. Bakteri asam laktat ini yang memberikan 
pengaruh terhadap penurunan kolesterol total dalam serum 
darah.

Mekanisme MOS terhadap penurunan lemak yang 
terjadi yaitu MOS tidak dicerna oleh enzim pencernaan.
Pengaruh MOS yang di dalamnya mengandung mannosa 
menjadi substrat di dalam sistem bagi bakteri asam laktat 
(BAL) Lactobacillus dan Bifidobacterium bifidum.(Spring, et, 
al., 2015). Bakteri Lactobacillus mampu menurunkan 
kolesterol total melalui proses asimilasi kolesterol dan 
dekonjugasi asam empedu. Asimilasi kolesterol terjadi melalui 
mengikat kolesterol melalui dinding sel bakteri Lactobacillus 
spp lalu kolesterol tersebut akan berinkorporasi melalui 
membran sel sehingga menyebabkan jumlah kolesterol bebas 
yang berada dalam tubuh berkurang. Proses dekonjugasi 
bekerja terjadi karena bakteri Lactobacillus mampu 
meningkatkan sekresi Bile Salt Hydrolase (BSH). BSH 
mengakibatkan terjadinya dekonjugasi asam empedu, yang 
sulit diabsorbsi kembali dan didaur ulang melalui siklus 
enterohepatik dan akan menjadi lebih banyak asam empedu 
yang dieksresikan menuju feses. Akibat kondisi ini pula dalam 
tubuh membutuhkan kolesterol dan kolesterol dalam darah 
akan berkurang (Gilliland et. al., 1985 dan Yalcinkayaet. al., 
2008).Menurut Kanan (2005) dengan pemberian MOS dapat 
menekan Asetil-CoA karboksilase sebagai enzim yang dapat 
membatasi sintesis asam lemak di dalam pencernaan 
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unggashingga menjelaskan penelitian ini pemberian MOS 
dapat menekan nilai kadar kolesterol dalam darah.

Perlakuan pemberian MOS komersil (M2) menurun 
sangat nyata dibandingkan MOS ekstrak fermentasi (M1)
maupun tanpa MOS (M0). Hal ini disebabkan peranan jenis 
bahan pada perlakuan M1 dan M2 menggunakan jenis bahan 
yang berbeda.Perlakuan M1 cenderung masih menggunakan 
bahan crude, antara lain bungkil inti sawit (BIS) dan onggok 
yang difermentasikan menggunakan Aspergillus niger.
Sedangkan untuk M2 jenis bahan yang digunakan cenderung 
bahan pure yang telah sesuai standar yang diharapkan.
Sehingga dari perbedaan jenis tersebut menandakan bahwa 
memiliki sifat yang berbeda untuk menurunkan jumlah 
kolesterol total dalam darah.

4.2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan
Trigliserida
Data hasil pengamatan pada Lampiran 10 terjadi 

penurunan pada kadar trigliserida dalam profil darah ayam 
pedaging. Hasil analisis rancangan acak lengkap (RAL) pada 
pengamatan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mannan 
oligosakarida (MOS) dalam pakan dapat menurunkan 
kandungan trigliserida yang menunjukkan pengaruh sangat 
nyata (P<0,01) antara perlakuan. Hasil uji Duncan’s 
menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan MOS ekstraksi
fermetasi (M1) dalam pakan yang memiliki tingkat penurunan 
nilai trigliserida yang tinggi dibandingkan tanpa MOS (M0) 
dan MOS komersil (M2) di dalam profil darah ayam pedaging. 
Hasil uji Duncan’s trigliserida disajikan pada Lampiran10. 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rataan 
pada kandungan trigliserida pada profil darah memiliki tingkat 
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penurunan yang tinggi pada MOS ekstraksi fermentasi (M1) 
dengan nilai 28,06mg/dL, urutan ke dua adalah MOS komersil
(M2) sebesar 45,71 mg/dL. Perhitungan menyatakan 
penurunan trigliserida pada M1 sebanyak sebanyak 53,99
mg/dL atau setara dengan 65,8% jika dibandingkan M0. Lebih 
lanjut, untuk M2trigliserida menunjukkan 36,34 mg/dL atau 
setara dengan 44,29% jika dibandingkan dengan M0. Hal ini 
diduga kandungan MOS memiliki peran aktif dalam 
mengemulsikan lipid termasuk trigliserida. Mekanisme yang 
dilakukan sebagaimana tidak jauh berbeda dengan kolesterol
total. Namun, MOS sebagai prebiotik yang dapat menurunkan 
trigliserida sebab secara efektif dapat menurunkan aktivitas 
asetil KoA karboksilase sebagai enzim dalam laju sintesis 
asam lemak.Menurut Baurhoo et al., (2007) menyatakan 
malonil KoA yang dihasilkan oleh asetil KoA karboksilase 
sebagai kunci metabolit yang mengatur sintesis asam lemak 
dan oksidasi dapat dipengaruhi oleh perubahan pola makan 
dan aktivitas usus. Menurut Cavallini et al., (2009) prebiotik 
dapat menghasilkan statin, yaitu inhibitor 3-hidroksi-3-metil-
glutaril-KoA reduktase (HMG-KoA reduktase) yang berfungsi 
sebagai enzim pengatur biosintesis kolesterol, penurun LDL, 
VDL, dan kadar trigliserida darah. Mekanisme yang dilakukan 
statin dalam menurunkan kadar trigliserida melalui inhibitor 
tersebut mereduksi konsentrasi kolesterol di dalam hepatosit 
dan dapat meningkatkan kinerja LDL-reseptor. Reseptor pun 
berpengaruh dan berhubungan erat dengan komponen-
komponen VLDL, sehingga trigliserida akan ikut tereduksi 
(Grundy, 1988).

Pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) Lactobacillus 
berada dalam usus juga mempengaruhi turunnya kadar 
trigliserida darah.Keseimbangan mikroflora usus, terjadi 
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hingga dapat menciptakan suasana asam yang dapat menekkan 
pertumbuhan bakteri pantogen dalam usus halus.Kadar 
trigliserida dalam penelitian M1 menurun lebih banyak sekitar 
65,8% dibanding M2 sekitar 44,29% disebabkan 
kemampuannya dalam memfermentasikan karbohidrat dan 
menghasilkan asam lemak rantai pendek dalam saluran 
pencernaan (Ljungh dan Wadstrom, 2005). Sintesis asam 
lemak dalam hati dapat dipengaruhi oleh prebiotik.
Karbohidrat dalam saluran pencernaan yang terfermentasi oleh 
mikroba melalui rangsangan prebiotik, dapat mengakibatkan 
sintesis asam lemak berkurang. Menurut Harper et al. (1979) 
faktor dalam memperbesar sintesis trigliserida dan sekresi 
VLDL oleh hati adalah makanan yang banyak mengandung 
karbohidrat, sirkulasi asam lemak bebas yang besar, adanya 
kadar insulin yang tinggi dan kadar glukagon yang rendah.
Sejalan dengan Scorve et al. (1993) menyatakan turunannya 
sintesis asam lemak di hati disebabkan faktor utama penyebab 
turunnya sintesis trigliserida di hati yang berakibat lanjut pada 
turunnya konsentrasi trigliserida berada di serum

4.3 Pengaruh perlakuan terhadap kandungan Low 
Density Lipoprotein (LDL)

Kolesterol LDL salah satu kolesterol yang dikategorikan 
waspada sebabmembawa lipoproterin dengan kerapatan 
rendah karena dapat menimbulkan timbunan kolesterol dalam 
dinding pembuluh darah.LDL berfungsi sebagai transport aktif 
membawa kolesterol yang lebih dari setengah dalam bentuk 
kolesterol ester.

Hasil data analisis rancangan acak lengkap (RAL) pada 
pengamatan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mannan 
oligosakarida (MOS) dapat mengurangi angka LDL pada 
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serum darah dapat dilihat pada Tabel5. dan hasil uji Duncan’s 
ditunjukan pada Lampiran 11. Hasil analisis RAL 
menunjukkan bahwa data pada M2 menurun sebesar 
41,09±0,14 unit, di susul M1 sebesar 51,67±0,97 unit dan 
terahir M0 sebesar 61,50±0,87 unit pada pakan. M2

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 
LDL darah pada ayam pedaging.

Hasil pengamatan Tabel 5menunjukkan bahwa kadar 
LDL dalam perhitungan menyatakan penurunannya pada M1 
sebanyak 9,83 mg/dL atau setara dengan 16,1% jika 
dibandingkan M0. Lebih lanjut, untuk M2 LDLmenunjukkan
20,41 mg/dL atau setara dengan 33,18% jika dibandingkan 
dengan M0. Pusparini (2006) menyatakan peningkatan 
trigliserida ternyata dapat berhubungan langsung dengan 
penurunan ukuran LDL. Nilai LDL menjadi menurun pada 
perlakuan M2 dibanding M1, disebabkan MOS sebagai 
prebiotik bagi tubuh ternak.MOS mampu menghasilkan 
bakteri asam laktat (BAL) dalam fermentasi di dalam 
tubuh.Hasil dari itu MOS yang utamanya mengandung 
oligosakarida akan difermentasi oleh bakteri asam laktat 
seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium menjadi asam 
lemak ratai pendek (SCFA). Manfaat SCFA dan peningkatan 
jumlah bakteri menguntungkan antara lain meningkatkan 
fungsi usus, absorbsi kalsium, metabolisme lipid dan 
mengurangi risiko kanker kolon (Cycroft et al., 2001). Adapun 
asam laktat mampu menjadikan kondisi usus menjadi pH 
asam, efeknya bakteri pantogen tidak tahan dalam keadaan pH 
asam susah untuk berkembang. Asetat dimetabolisir pada sel 
otot, ginjal, jantung dan otak. Propionat merupakan prekusor 
glukoneogenik yang menekan sintesis kolesterol dalam hati 
(Zainudin, dkk., 2008).Menurut Naruszewicz et al. (2002) 
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menyatakan bahwa Lactobacillus plantarum bisa menurunkan 
tekanan darah, fibrinogen dan kolesterol LDL serta menaikkan 
kolesterol HDL. 

Mekanisme yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda 
dengan mekanisme kolesterol total dan trigliserida yang nanti 
akhirnya akan membuang kandungan nutrisi yang tidak 
diperlukan berada pada saluran pencernaan melalui feses.
Tingkat kandungan serat kasar pun berpengaruh dalam sedikit
banyaknya feses yang keluar. Proses penyerapan kembali 
kolesterol dan garam-garam empedu terganggu adanya serat, 
maka eksresi feses dengan membawa unsur-unsur empedu 
tercampur kolesterol juga meningkat. Menurut Hartoyo, dkk 
(2005) Semakin banyak feses yang dikeluarkan dengan lebih 
mudah dan teratur, maka kolesterol yang disintesis terutama 
pada hati, usus halus, kelenjar adrenal dan sel lainnya dapat 
menghasilkan kolesterol, akan semakin berkurang juga, hal ini 
kolesterol pun dalam tubuh juga akan berkurang.

4.4 Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan High
Density Lipoprotein (HDL)

Kolesterol HDL salah satu kategori kolesterol baik bagi 
tubuh.Tugas umum HDL berperan dalam mengumpulkan 
kelebihan kolesterol yang berada dalam jaringan tubuh lalu 
mengembalikannya ke hati kemudian dikeluarkan bersama 
garam empedu.Hasil penambahan MOS dalam pakan, kadar 
HDL mengalami peningkatan disetiap perlakuan disajikan 
pada Tabel 5.

Data dan hasil Rancangan Acak Lengkap (RAL) kadar 
HDL darah pada ayam pedaging dengan perlakuan 
penambahan MOS pada konsentrasi berbeda dapat dilihat 
Lampiran12. Hasil RAL menunjukkan bahwa penggunaan 
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MOS pada pakan mengalami peningkatan yang sangat nyata
(P<0,01) terhadap kadar HDLdibandingkan tanpa penggunaan 
MOS. Hasil rata-rata pengujian kadar HDL darah 
menggunakan MOS dalam pakan ayam pedaging disajikan 
pada Tabel 5.

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai kandungan HDL 
pada ayam pedaging perlakuan M0, M1, dan M2 memiliki 
peningkatan dalam masing-masing perlakuan. Perlakuan M2

memiliki nilai paling tinggi sebesar 7,53±0,02 lalu disusul 
pelakuan M1 sebesar 7,10±0,134 dan pada M0 sebesar 
2,87±0,04. Hal ini menjelaskan penggunaan MOS mengalami 
peningkatan yang sangat nyata dibandingkan M0 yang tanpa
penggunaan MOS. Hasil pengamatan Tabel 4 menunjukkan
bahwa kadar HDL dalam perhitungan meningkat pada M1 
sebanyak 4,23 mg/dL atau setara dengan 147,4% jika 
dibandingkan M0.Lebih lanjut, untuk M2 HDL menunjukkan
4,66 mg/dL atau setara dengan 162,4% jika dibandingkan 
dengan M0.

Data kandungan M2 dan M1 memiliki kenaikan kadar 
HDL dalam darah dibandingkan M0 yang tanpa menggunakan 
MOS. MOS dapat meningkatkan kandungan HDL sebab 
peningkatan HDL mentransfer kolesterol dari jaringan otot 
menuju hati, lalu dari hati menuju kejaringan. Meningkatnya 
nilai kolesterol HDL dapat dipengaruhi oleh peningkatan 
produksi berasal dari hati dan intestinal mukosa (Frenkel et al. 
2000). Menurut Iriyanti dan Sri, (2015) bahwa kolesterol HDL 
memiliki peran dalam koagulasi, fibrinolisis, perlekatan 
platelet, molekul-molekul yang berlekatan dan ekspresi 
protease yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan.
Mekanisme dari peningkatan nilai HDL adalah MOS sebagai 
prebiotik yang memiliki pengaruh dalam menurunkan 



37

kolesterol melalui bakteri asam laktat.Kandungan bakteri asam 
laktat tersebut dapat mampu meningkatkan serum HDL.
Peningkatan HDL melalui mekanisme dekonjugasi garam 
empedu (Munoz, et al., 2013). Garam empedu primer tersebut 
seharusnya digunakan sebagai pengemulsi lipid dan berperan 
dalam penyerapannya, didekonjugasi oleh bakteri asam laktat 
menjadi garam empedu sekunder yang kelarutan dalam lumen 
jauh lebih rendah(Homayoni et. al., 2012).Hal ini, 
menyebabkan garam empedu susah mengemulsikan lipid dan 
tidak diserap oleh lumen usus.Garam empedu tidak dapat 
diemulsikan akan dikeluarkan melalui feses, sehingga 
banyaknya garam empedu yang telah hilang dapat 
menyebabkan cadangan di kantung empedu sedikit.Keadaan 
inilah menyebabkan hati memobilisasi kolesterol dari serum 
dan jaringan yang menuju kepadanya tujuan dibentuk menjadi 
garam empedu kembali (Voet et al., 2012). Oleh karena itu, 
terjadinya proses ini mengakibatkan jumlah pengangkut 
kolesterol dari jaringan ke hati seperti HDL secara otomatis 
meningkat.

.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

MOS ekstrak fermentasi maupun komersil dalam penambahan 
pakan ayam pedaging dapat menurunkan persentase nilai 
kolesterol total, trigliserida, LDL, dan serta mampu menaikan 
nilai HDL dalam profil darah. Berdasarkan hasil penelitian 
juga diperoleh perlakuan terbaik pada perlakuan dengan 
menggunakan MOS komersil. 

5.2. Saran
Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh profil darah 

yang telah di beri mannan oligosakarida terhadap hasil 
performa ayam pedaging, kualitas fisik dan kimia karkas ayam 
pedaging.


