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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah laut Indonesia begitu luas dan merupakan penghasil ikan terbesar.

Hal ini terlihat dari hasil tangkapan ikan pada saat ini, ikan tuna, ikan cakalang,

ikan tongkol, udang, binatang laut lain dan ikan laut lainya yang mencapai 72%.

Ikan banyak dikelola menjadi industri makanan, sehingga terdapat hasil samping

berupa minyak ikan kasar (crude fish oil) yang jarang sekali dimanfaatkan secara

optimal. Selama ini minyak ikan yang digunakan adalah minyak ikan yang sudah

mengalami proses pemurnian dan jarang orang menggunakan minyak ikan ini

karena biaya yang relatif lebih mahal.

Kandungan asam lemak pada minyak ikan kasar yang lebih dominan

adalah asam lemak omega-3 terutama eicosapentaenoic acid (EPA) dan

docosahexaenoic acid (DHA). Selain trigliserida minyak ikan kasar mengandung

komponen lain seperti fosfolipid, hidrokarbon, sterol, vitamin dan pigmen.

Berdasarkan data Estiasih (2009), minyak ikan lemuru memiliki kandungan EPA

sebesar 13,7% dan DHA sebesar 8,9% sedangkan berdasarkan hasil analisis di

Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM (2011) minyak ikan kasar memiliki kandungan

EPA sebesar 10,7% dan DHA sebesar 7,01%. Hasil ini membuktikan bahwa

persentase kandungan EPA dan DHA tidak terlalu jauh dibandingkan dengan

minyak ikan murni yang relatif lebih mahal.
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Minyak ikan yang sudah mengalami proses pemurnian maupun yang

masih belum mengalami proses pemurnian mengandung Asam lemak omega-3.

Asam lemak omega-3 berperan dalam pencegahan penyakit jantung melalui

penurunan resiko trombosis dan aterosklerosis akibat perubahan profil lipid

plasma dan sintesis eikosanoid. Manfaat yang paling penting di masa depan

berada pada pengembangan neurologis dan kesehatan mental, termasuk fungsi

kognitif. Fungsi penting dari EPA dan DHA adalah sebagai komponen

perkembangan jaringan otak dan saraf. Docosahexaenoic acid (DHA) merupakan

asam lemak terpenting bagi perkembangan otak dan retina (Estiasih, 2009). oleh

karena itu dibutuhkan pakan unggas dengan diet yang mengandung lemak yang

dapat memberi keuntungan ekonomi yaitu dapat meningkatkan tingkat energi dan

komposisi asam lemak (Newman, 2002).

Newman (2002) menunjukkan bahwa diet polyunsaturated fatty acid

(PUFA) menurunkan plasma trigliserida (TG) dan kolesterol pada ayam broiler

bila dibandingkan dengan kelompok ayam broiler yang diberi pakan dengan

kandungan asam lemak jenuh. Asam lemak omega-3 menekan sintesis trigliserida

dan apolipoprotein B, meningkatkan penurunan very low density lipoprotein

(VLDL) oleh jaringan perifer atau hati, dan meningkatkan ekskresi empedu dalam

tinja, yang juga dapat mengurangi konsentrasi serum kolesterol dan trigliserida

(Leaf dan Weber, 1988).

Minyak ikan kasar dihasilkan dari proses ekstraksi dan pemurnian.

Ekstraksi yang digunakan adalah ekstraksi basah yang meliputi pemasakan ikan
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dengan uap air panas untuk merusak struktur sel dan pengepresan terhadap

minyak yang telah dipanaskan (Estiasih, 2009). Secara umum, minyak ikan kasar

merupakan sumber yang kaya asam lemak omega-3. Profil dari asam lemak

dihasilkan dari ekstraksi, untuk minyak yang berbeda bervariasi berdasarkan

waktu, musim, metode pengolahan dan spesies ikan (Alparslan, 2005). Minyak

ikan memiliki beberapa efek positif, seperti fisiologis atau efek metabolisme

akibat Long chain- polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) pada parameter kinerja

broiler. Asam lemak omega-3 berperan pada kesehatan manusia dan hewan (Pike,

1999).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk

mengetahui penggunaan minyak ikan kasar (crude fish oil) sebagai salah satu

bahan imbuhan yang berpotensi untuk menurunkan kolesterol pada daging ayam.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pemberian minyak ikan kasar lemuru dapat menurunkan kadar

kolesterol pada daging broiler?

1.3. Landasan Teori

Menurut hasil studi Harjanto (2006) di Fakultas Peternakan Institut

Pertanian Bogor menyatakan bahwa penambahan minyak ikan dan ampas tahu

pada pakan broiler yang efektif  untuk menurunkan kadar lemak dan kolesterol

pada daging broiler. Kandungan total kolesterol pada penelitian ini berkisar antara

22,26 – 45,24 mg/100g. Kandungan kolesterol daging dada ayam broiler kontrol
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yang tidak ditambahkan campuran minyak ikan menunjukkan nilai yang paling

tinggi yaitu sebesar 45,24 mg/100g. Cahyono (2003) menyatakan bahwa

penambahan minyak ikan sebesar 5% pada ayam merawang dapat menurunkan

kadar kolesterol dalam telur ayam merawang dari 24,20 menjadi 17,20 atau terjadi

penurunan sebesar 28,92%.

Pemberian PUFA dapat menurunkan trigliserida dan kolesterol plasma

pada ayam pedaging bila dibandingkan dengan pemberian pakan yang

mengandung saturated fatty acid (SFA). Asam lemak omega 3 menekan sintesis

trigliserida dan apolipoprotein B, meningkatkan pemindahan atau penghilangan

VLDL oleh jaringan perifer atau hati dan meningkatkan ekskresi empedu dalam

ekskreta (Newman, 2002).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui potensi pemberian minyak ikan

kasar lemuru terhadap kadar kolesterol pada daging broiler.

1.5. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi manfaat penggunaan minyak ikan kasar lemuru

terhadap penurunan kolesterol pada daging broiler.

1.6. Hipotesis Penelitian

Pemberian minyak ikan kasar lemuru dapat menurunkan kadar kolesterol

daging broiler.
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