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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Kolestrol 

Rata-rata total kolestrol darah (mg/dl) ayam pedaging hasil penelitian ini 

disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Nilai Kolestrol Darah Akhir Ayam Pedaging  (mg/dl) yang diberi 

Ransum dengan Penambahan Tepung Duckweed. 

Perlakuan Tepung Duckweed RATAAN 

   T0 (0% Tepung  Duckweed) 107,75 ± 48,69
bc 

T1 (Ransum + 1,5% Tepung Duckweed)                   90,8 ± 11,19
ab 

   T2 (Ransum + 3% Tepung Duckweed)                   87,37 ± 39,36
a 

T3 (Ransum + 4,5% Tepung Duckweed) 115,4 ± 19,36
c 

Keterangan: Data adalah Rataan ± Standar Deviasi 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan  nyata 

(P<0.05).  

 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran.1) menunjukkan bahwa pemberian 

tepung duckweed berpengaruh  nyata (P<0.05) terhadap nilai kolestrol ayam 

pedaging. Rataan nilai kolestrol yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai kolestrol pada darah ayam perlakuan T3 memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan T0, T1 dan T2, adapun rataan kolestrol darah 

ayam ras  pedaging pada penelitian ini berkisar antara 90.8-115,4 mg/dl. Hasil uji 

DMRT menunjukkan bahwa nilai kolestrol perlakuan T3 berbeda nyata 

dibandingkan dengan perlakuan T1, dan T2. Perlakuan T2 menghasilkan 

penurunan kolestrol yang signifikan dibandingkan dengan T0 sebagai kontrol. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Chasnidel (2010) tentang pemberian omega 3 berupa  

minyak ikan pada level 3% di dalam ransum ayam broiler mampu menurunkan 

kadar kolestrol darah. 

Faktor yang menyebabkan penurunan kolestrol darah pada penelitian ini 

diduga duckweed yang mengandung omega 3 sebanyak 1,4% dalam pakan. )mega 

3 dapat  mempengaruhi metabolisme nutrient terutama kolestrol, karena adanya 

asam lemak rantai panjang yang terdapat di dalam duckweed yang dapat 

menurunkan kadar kolestrol (Setiawati 2010). Senyawa omega 3 mampu 
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menurunkan proses lipogenesis di hati dan juga sekresi very low density 

lipoprotein (VLDL) selanjutnya akan menguranginya proses katabolisme VLDL 

yang akan menghasilkan LDL sehingga akan menurunkan kandungan kolestrol 

dalam darah  (Chasnidel, 2010). Josep et al. menyatakan bahwa 25% kolestrol 

berasal dari perlakuan pakan yang diberikan, sedangkan 75% berasal dari sintesis 

didalam tubuh yang berpusat di hati. Kadar kolestrol yang tinggi dalam darah 

merupakan presdiposisi terhadap aterosklerosis, suatu keadaan kolestrol dan lipida 

masuk kedinding pembuluh darah dibagian dalam, ditandai oleh pengumpulan 

darah dibagian dalam, ditandai oleh penumpukan (deposisi) esterkolestrol dan 

lipida didalam jaringan penyambung dinding arteri (Frandson, 1992). 

Total kolestrol darah ayam pedaging yang diberi tepung duckweed (lemna 

minor) dalam ransum berkisaran antara 87-115 mg/dl. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, total kolestrol ayam ras pedaging yang diberi tepung dukcweed 

(lemna minor) berada dalam keadaan normal. Basmacioglu dan Ergul (2005), nilai 

normal kolestrol darah ayam ras pedaging adalah berkisar antara 52-148 mg/dl 

dan termaksud kategori tinggi jika diatas 150- 200 mg/dl (Mangisah, 2003). 

 

4.2     Trigliserida 

Rata-rata nilai total Trigliserida (mg/dl) disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Nilai Trigliserida Ayam Pedaging (mg/dl) yang diberi Ransum dengan 

Penambahan Tepung Duckweed. 

Perlakuan Tepung Duckweed RATAAN 

   T0 (0% Tepung Duckweed)                    31 ± 13,92
a 

   T1 (Ransum + 1,5% Tepung Duckweed)                    31,2 ± 3,11
a 

   T2 (Ransum + 3% Tepung Duckweed)   28,87 ± 12,69
a 

   T3 (Ransum + 4,5% Tepung Duckweed)  35,5 ± 15,98
b 

Keterangan: Data adalah Rataan ± Standar Deviasi 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0.01).  

Hasil analisis sidik ragam trigliserida (Lampiran. 2) menunjukkan bahwa 

pemberian tepung duckweed berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap 

trigliserida darah ayam pedaging. Rataan kandungan trigliserida yang diperoleh 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa trigliserida pada ransum perlakuan T3 
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memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan T0,T1 dan T2 dengan 

nilai rataan trigliserida pada ayam pedaging berkisar antara, 28,87 mg/dl- 35,5 

mg/dl. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Chasnidel (2010) tentang pemberian 

omega 3 pada ransum ayam broiler (3% minyak ikan)  tentang menurunkan kadar 

trigliserida di dalam darah. 

Konsentrasi trigliserida di dalam darah yang tinggi berasal dari tingginya 

sintesis asam lemak di hati,sehingga tersepodidinya trigliserida darah di dalam 

jaringan dan lemak, Muchtadi et al. (1993). Kandungan trigliserida mengalami 

penurunan dan hdl mengalami kenaikan hal ini diduga karena adanya proses 

pelepasan muatan ester kolestrol didalam hati dilakukan oleh lipase hepatik yang 

menghidrolisis hdl dan trigliserida untuk menyediakan kolestrol bagi produksi 

asam empedu dan konsentrasi hdl memiliki kadar bervariasi secara timbal balik 

dengan konsentrasi triglisedrida (Murray et al., 2005).  Kadar kolestrol yang 

relatif masih tinggi sehingga trigliserida yang disintesis di dalam hati juga 

mengalami peningkatan dan dapat mempengaruhi konsentrasi trigliserida di dalam 

serum darah ayam ras pedaging (Mulinda, 2015). Meningkatnya kadar trigliserida 

dikarenakan oleh terbentuknya kembali kolestrol untuk mensintesis garam 

empedu yang dimanfaatkan untuk mengabsorsi nutrien khususnya trigliserida 

yang berasal dalam sel-sel tubuh, yang nantinya digunakan sebagai energi ternak.  

Kelebihan lemak di dalam tubuh akan disimpan di dalam bentuk trigliserida, 

dan akan mengalami perombakan ketika tubuh kekurangan energi untuk 

metabolisme tubuh (Kataren, 2010). Pembentukan trigliserida di dalam hati akan 

meningkat apabila ransum yang dikonsumsi mengandung karbohidrat yang 

berlebih, hal tersebut disebabkan karena hati mengubah karbohidrat menajdi asam 

lemak dan kemudian membentuk trigliserida (Bariyah, 2008). Kadar trigliserida 

juga dipengaruhi oleh kadar karbohidrat pakan dan sirkulasi asam lemak bebas 

dalam tubuh.   

Dibandingkan hasil penelitian Marlis (2016), total trigliserida pada darah 

ayam pedaging yang diberi Tepung Kulit Semangka Kuning dalam Ransum 

komersil berkisaran antara 62,56 mg/dl- 98,78 mg/dl, Total trigliserida darah 

ayam pedaging yang diberi tepung duckweed (lemna minor) dalam ransum 
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berkisaran antara 28 mg/dl – 36  mg/dl. Nilai ini masih berada pada kisaran 

normal yaitu <150 mg/dl (Basmacioglu and Ergul, 2005). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan santoso et al. (2004) bahwa kadar normal trigliserida ayam ras 

pedaging adalah 19-150 mg/dl. 

4.3      Hdl (High Density Lipoprotein) 

Rata-rata hdl (mg/dl) darah ayam ras pedaging hasil penelitian ini  disajikan 

pada tabel 4.3 

Tabel 4.3. Nilai Hdl Ayam Pedaging (mg/dl) yang diberi Ransum dengan 

Penambahan Tepung Duckweed. 

Perlakuan Tepung Duckweed RATAAN 

   T0 (0% Tepung Duckweed)                     78 ± 13,14
bc 

T1 (Ransum + 1,5% Tepung Duckweed)  69,5 ± 7,26
ab 

   T2 (Ransum + 3% Tepung Duckweed)     64,25 ± 28,81
a 

T3 (Ransum + 4,5% Tepung Duckweed)                      86 ± 38,67
c 

Keterangan: Data adalah Rataan ± Standar Deviasi 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0.01).  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran. 3) menunjukkan bahwa pemberian 

tepung duckweed berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap nilai hdl ayam 

pedaging. Rataan hdl yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hdl 

pada ransum perlakuan T3 memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan T0,T1 dan T2 dengan nilai rataan hdl pada ayam pedaging berkisar 

antara 64,25 - 86 mg/dl. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutarpa (2010) bahwa 

apabila total kolestrol darah meningkat, maka hdl darah akan menurun dan apabila 

total kolestrol darah menurun maka hdl ayam pedaging meningkat.  

Penurunan total kolestrol darah akan diimbangi dengan meningkatnya kadar 

hdl dalam serum darah. Wirahadikusumah (1985) menambahkan hdl berfungsi 

sebagai pengangkut kelebihan kolestrol untuk dibawa keluar dari pembuluh darah, 

dengan demikian hdl merupakan lippoprotein pembersih kelebihan total kolestrol 

darah dalam jaringan, kalau kadar hdl dalam darah cukup tinggi, maka proses 

pengendapan lemak pada dinding pembulu darah dapat dicegah. Proses pelepasan 

muatan ester kolestrol dilakukan oleh lipase hepatik yang menghidrolisis hdl dan 
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trigliserida untuk menyediakan kolestrol bagi bagi produksi asam empedu dan 

konsentrasi hdl darah memiliki kadar bervariasi dan mempunyai hubungan timbal 

balik dengan konsentrasi trigliserida darah Murray et la., (2003). Hdl merupakan 

kolestrol jenis baik karena mengankut kolestrol dari pembuluh darah kembali 

kehati dan dibuang sehingga mencegah penyumbatan di pembuluh darah.  

Total hdl darah ayam pedaging yang diberi tepung duckweed (lemna minor) 

dalam ransum berkisaran antara mg/dl 64,25 – 86 mg/dl. Mustikaningsih (2010) 

menambahkan bahwa kadar normal HDL ayam ras pedaging adalah > 60 mg/dl. 

4.4    Ldl (Low Density Lipoprotein) 

Rata-rata  LDL (mg/dl) darah ayam ras pedaging hasil penelitian ini  

disajikan pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4. Nilai Ldl Ayam Pedaging (mg/dl) yang diberi Ransum dengan 

Penambahan Tepung Duckweed. 

Perlakuan Tepung Duckweed RATAAN 

   T0 (0% Tepung Duckweed)                      27,28 ± 4,43
 

T1 (Ransum + 1,5% Tepung Duckweed)                      19,56 ± 4,98
 

   T2 (Ransum + 3% Tepung Duckweed)                      19,8  ± 9,92
 

T3 (Ransum + 4,5% Tepung Duckweed)     21,8  ± 11,52
 

  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran. 4) menunjukkan bahwa pemberian 

tepung duckweed tidak berpengaruh nyata terhadap kadar ldl ayam pedaging. 

Tetapi berdasarkan hasil penelitian Basmacioglu dan Ergul (2005) kadar ldl masih 

dalam kisaran standar ldl ayam peaging yang mana kadar rata-rata ldl adalah <130 

mg/dl. 

 

 

 

 

  


