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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan peternakan di Indonesia semakin pesat, sejalan dengan 

kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani bagi kesehatan tubuh. Protein 

hewani dapat berasal dari telur dan daging. Menurut Hamadi (2015), kebutuhan 

daging di Indonesia relatif meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan daging bagi 

masyarakat, peternakan unggas perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu  penyedia 

daging dengan kandungan protein hewani yang tinggi dan relatif ekonomis. 

Pemeliharaan ayam pada umumnya lebih intensif dibandingkan dengan pemeliharaan 

ternak lainnya. Kondisi ini dapat dipahami karena konsumsi daging ayam mencapai 

38,58% (Wardhana et al., 2001). Kenaikan konsumsi tersebut menunjukkan semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi yang lebih baik (Rasyaf, 1995). Ayam 

pedaging (broiler) merupakan ayam ras unggulan dari hasil persilangan bangsa-

bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi 

daging yang mampu tumbuh cepat dan dapat menghasilkan daging dalam waktu 

relatif singkat (5-6 minggu) (Ardana, 2009).  

Broiler memiliki kelemahan yaitu mudah mengalami stres akibat panas dan 

mudah terserang penyakit akibat virus, bakteri, kapang dan penyebab lainnya 

(Hamadi, 2015). Oral administration L-citrulline dapat merubah beberapa 

konsentrasi plasma metabolit diantaranya menurunkan konsentrasi triacylglycerol 

(TG) dan sebaliknya meningkatkan konsentrasi glukosa (Glu) pada broiler. Secara 

keseluruhan dari gambaran profil darah broiler dengan pemberian dosis yang berbeda 
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tidak berpengaruh negatif terhadap profil darah broiler (Erwan et al., 2014, 

submitted). L-citrulline dapat dijadikan feed supplement bagi ayam ras pedaging. 

Namun, penggunaan asam amino L-citrulline sebagai feed supplement dapat 

mengeluarkan biaya pemeliharaan yang cukup besar, sehingga para peternak sektor 

kecil tidak akan sanggup untuk menggunakannya. Berdasarkan masalah diatas, 

dibutuhkan solusi lain untuk mengatasinya. 

Salah satu jenis buah yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan adalah 

semangka. Buah semangka pada umumnya dikonsumsi hanya pada bagian daging 

buah yang berwarna merah ataupun kuning, sedangkan bagian kulit semangka 

menjadi limbah dan tindak dimanfaatkan secara maksimal. Kulit semangka disini 

terdiri dari lapisan berwarna putih dan lapisan kulit berwarna hijau. Pada lapisan yang 

berwarna putih yang selanjutnya disebut dengan kulit semangka ini mengandung zat-

zat yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Kulit buah semangka juga kaya akan 

vitamin, mineral, enzim dan klorofil, yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 

(Wu et al., 2007). Semangka sangat kaya beberapa nutriens seperti prekursor β-

karoten dan karotenoid sangat menarik karena kapasitas antioksidan dalam 

mengurangi kapasitas oksigen reaktif, yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif 

dan kehilangan fungsi pada sel (Mascio et al., 1989). Semangka juga merupakan 

sumber yang kaya asam amino (non-esensial) seperti asam amino L-citrulline 

(Rimando dan Perkins-Veazie, 2005). Menurut Wu et al., (2007), pada daging dan 

kulit buah semangka ditemukan zat citrulline. Citrulline lebih banyak ditemukan 

pada kulit semangka yakni sekitar 60% dibanding dagingnya. Zat citrulline akan 

bereaksi dengan enzim tubuh ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup lalu 
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diubah menjadi arginin, asam amino non esensial yang berkhasiat bagi jantung, 

sistem peredaran darah, kekebalan tubuh dan membantu pelepasan hormon 

pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Rimando dan Perkins-Veazie (2005) 

membuktikan bahwa kulit semangka mengandung asam amino citrulline mencapai 

60% atau 24,4 mg/g berat kering. Berdasarkan penjelasan diatas kulit semangka akan 

sangat baik digunakan sebagai sumber feed aditif dan antibiotik bagi ternak. 

Darah merupakan jaringan yang beredar dalam sistem pembuluh darah yang 

tertutup (Harper et al., 1979). Gambaran darah merupakan salah satu parameter dari 

status kesehatan hewan karena darah mempunyai fungsi penting dalam pengaturan 

fisiologis tubuh (Satyaningtijas et al., 2010). Fungsi darah secara umum berkaitan 

dengan transportasi komponen didalam tubuh seperti nutrisi, oksigen, karbon 

dioksida, metabolit, hormon, panas dan imun tubuh sedangkan fungsi tambahan dari 

darah berkaitan dengan keseimbangan cairan dan pH tubuh (Reece, 2006). 

Glukosa adalah suatu gula monosakarida, salah satu karbohidrat terpenting 

yang digunakan sebagai sumber energi bagi ayam (Annisa, 2012). Menurut Ekawati 

(2012), Glukosa merupakan salah satu senyawa organik yang berfungsi sebagai 

sumber energi bagi tubuh. Menurut Murtidjo (2003), lemak yang terdapat dalam 

daging ayam umumnya terdiri dari trigliserida (lemak netral), fosfolipid (sebagian 

besar berupa lesitin) dan kolestrol. Trigliserida dan fosfolipid berfungsi dalam 

penyediaan energi yang diperlukan untuk aktifitas sehari-hari. Selanjutnya Achmad 

(2008), menambahkan bahwa sebagian besar lemak dan minyak di alam terdiri atas 

98-99 % trigliserida. Trigliserida adalah suatu ester gliserol. Trigliserida terbentuk 

dari 3 asam lemak dan gliserol. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi. 
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Lemak disimpan dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Apabila sel membutuhkan 

energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan 

asam lemak serta melepasnya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang 

membutuhkan komponen-komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan 

energi, karbondioksida (CO2) dan air (H2O). Kolesterol berfungsi dalam produksi 

Hormon, produksi vitamin D, produksi empedu dan penyerapan vitamin (Putri, 

2015). Demikian juga pembuatan asam empedu yang digunakan untuk mengemulsi 

lemak (Susanto, 2006). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan memanfaatkan kulit semangka yang akan diekstrak dan 

dicampurkan kedalam air minum ayam ras pedaging. Adapun judul penelitian yang 

telah dilaksanakan adalah “Pengaruh Suplementasi Ekstrak Kulit Semangka 

(Citrullus vulgaris) didalam Air Minum terhadap Profil Glukosa Darah, Total 

Kolesterol dan Trigliserida Ayam Ras Pedaging”. 

 

1.2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Glukosa, Total  Kolesterol dan 

Trigliserida pada ayam ras pedaging yang diberi air minum dengan penambahan 

estrak kulit semangka. 
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1.3. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat 

dari ekstrak kulit semangka dalam air minum ayam ras pedaging terhadap status 

fisiologis ternak (Kadar Glukosa, Total  Kolesterol dan Trigliserida). 

 

1.4. Hipotesis 

Penambahan ekstrak kulit semangka dalam air minum dapat menstabilkan 

Kadar Glukosa, Total Kolesterol dan Trigliserida ayam ras pedaging. 

 


