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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang 

Di masyarakat jumlah dan proporsi dari lemak hewan dalam makanan 

manusia mengalami peningkatan. Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan 

problema kesehatan utama di negara maju. Penyakit jantung dan pembuluh 

darah di Indonesia telah terjadi pergeseran kejadian dari urutan ke-l0 tahun 

1980 menjadi urutan ke-8 tahun 1986. Penyakit jantung koroner saat ini 

menempati posisi pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia. Sebanyak 

40% orang yang meninggal karena serangan jantung tidak mengetahui kalau 

dirinya mengidap penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dan 

artherosclerosis merupakan penyebab kematian pertama yang berkaitan erat 

dengan jumlah kolesterol dan asam lemak jenuh yang dimakan (Anonymus, 

2011).  

Masyarakat di Indonesia lebih banyak mengkonsumsi daging ayam 

dibandingkan dengan mengkonsumsi daging sapi dan daging unggas lainnya 

(Christopher, 2000). Di Indonesia perubahan peran dalam kontribusi daging 

nasional dari dominannya daging sapi ke daging ayam ras terus berlanjut dan 

mencapai puncaknya pada tahun 1996, dimana produksi daging sapi sebesar 

347,2 ribu ton sementara produksi daging ayam ras mencapai 605 ribu ton. 

Data yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Kementrian Indonesia 2010 

menyatakana bahwa jumlah konsumsi daging ayam di Indonesia meningkat 

sebesar 561.249 ton sementara produksi daging ayam mencapai 596.756 ton. 
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Namun, kebutuhan daging ayam ini dapat diproduksi di dalam negeri sendiri 

(Anonimus, 2010). 

Kekurangan dari broiler adalah sering terjadi penimbunan lemak yang 

tinggi dalam tubuhnya. Zuprizal (1993) menyatakan bahwa broiler yang 

mempunyai pertumbuhan cepat sering diikuti dengan perlemakan tubuh yang 

tinggi terutama untuk broiler masa akhir. Sehubungan dengan hal tersebut 

masalah kandungan lemak pada broiler baik lemak abdominal maupun lemak 

karkas sering dipermasalahkan oleh para konsumen, hal ini disebabkan 

karena konsumen membutuhkan daging dengan kandungan lemak yang 

rendah, oleh karena itu perlu adanya langkah untuk menurunkan asam lemak 

jenuh dan kadar kolesterol pada daging ayam khususnya pada broiler.  

Jalan yang dapat ditempuh untuk menurunkan kadar kolesterol pada 

daging ayam yang dihasilkan adalah dengan cara menurunkan kadar 

kolesterol darah. Untuk menurunkan kadar kolesterol darah dapat dilakukan 

dengan menurunkan konsumsi, kecernaan, menurunkan sintesis kolesterol 

endogenus, meningkatkan pengeluaran melalui bile dan feses (Muslim, 

1989). . 

Aisyah (2010) menyatakan bahwa tepung siva (synbiotic cassava) 

sebagai salah satu produk synbiotik baru memiliki banyak kelebihan untuk 

meningkatkan kualitas produksi lipase ternak, mannan oligosakarida yang 

sangat penting sebagai growth promotor dan enzim lipase yang diproduksi 

oleh Sacharomyces cereviceae. Anonimus (2011) menyatakan bahwa mannan 

oligosakarida imunomodulator yang mampu memblokade bakteri pathogen 



3 
 

pada usus hewan dan kolonisasi yang menyebabkan penyakit dan berperan 

sebagai nutrient pada bakteri lain yang menguntungkan. Asam organik yang 

dihasilkan selama proses fermentasi di dalam usus dapat memutus 

dekonjugasi koleterol sehingga mencegah penimbunan kolesterol dalam 

tubuh ternak. Selain itu suplementasi Saccharomyces cerevisiae dapat 

menurunkan lemak pada broiler (Onifade et al., 1999).  

Penggunaan β-amilase pada pembuatan tepun siva ini dilatar 

belakangi oleh keinginan agar tepung yang dihasilkan ini lebih halus sehingga 

menyerupai tepung terigu. Hal ini dikarenakan pada awal penelitian 

diinginkan tepung ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh unggas melainkan 

juga dapat dimanfaatkan oleh manusia yang pada umumnya suka membuat 

kue dan terbukti penggunaan β-amilase mampu menyerupai tepung terigu 

(Aisyah, 2011). 

 
1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian tepung Siva (Synbiotic cassava) 

terhadap kadar lemak yang terkandung di dalam daging (Lieberman 

Buchard)  broiler. 

2. Bagaimana pengaruh pemberian tepung Siva (Synbiotic cassava) 

terhadap kadar kolesterol dalam daging (Sochlet) broiler. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian tepung Siva (Synbiotic cassava)  

terhadap kandungan lemak daging. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian tepung Siva (Synbiotic cassava)  

terhadap kadar kolesterol daging. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu peter 

nakan, khususnya tentang perbaikan kualitas kandungan lemak dan kolesterol 

daging ayam, serta dapat menjadi bahan informasi bagi peternak broiler untuk 

memperbaiki kualitas kandungan lemak dan kolesterol pada daging broiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


