
1 
 

PENGARUH PEMBERIAN KIYAMBANG ( Salvinia molesta) SEBAGAI 

PAKAN ALTERNATIF TERHADAP KANDUNGAN KOLESTEROL 

KUNING TELUR AYAM RAS 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Syarat yang Diperlukan 

untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Perternakan 

pada Program Studi Peternakan 

 

 

 

 

Oleh : 

 

 

JIHADUL FADLI 

B1D 211121 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2016 

 

 



2 
 

 

 
 



3 
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PAKAN ALTERNATIF TERHADAP KANDUNGAN KOLESTEROL 

KUNING TELUR AYAM RAS 

 

EFFECT Of GIVING KIYAMBANG (Salvinia molesta) AS AN 

ALTERNATIVE TO FEED OF YOLK CHOLESTEROL OF LAYER 

CHICKEN 

 

JIHADUL FADLI 

B1D211121 

INTISARI  

Kiyambang merupakan tanaman yang bisa hidup di cuaca yang sangat 

ekstrim, dengan penyebarannya yang sangat banyak di wilayah perairan indonesia 

memberikan ide kepada ilmuan untuk dijadikan sebagai pakan alternatif untuk 

unggas yang dapat menurunkan kadar kolesterol baik pada kuning telur maupun 

pada daging unggas khususnya ayam petelur. Penelitian ini dilaksanakan di desa 

Perine kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih satu 

bulan yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2015. Rancangan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Sebanyak 45 ekor ayam ras yang diberi perlakuan tepung daun kiyambang dengan 

persentase: T0 (0%), T1 (5%) dan T2 (10%) dan pakan basal terdiri dari dedak, 

jagung, konsentrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung 

kiyambang menurunkan konsumsi pakan secara nyata (P<0,05) dan dapat 

menurunkan kandungan kolesterol kuning telur sebesar 2,93 sampai 3,49 mg/dl 

walaupun tidak nyata secara statistik. Disimpulksn bahwa pemberian kiyambang 

terbaik pada level 10 %. 

Kata kunci : Kiyambang, kolesterol, telur, ayam ras. 

 

ABSTRACT 

 

Kiyambang is one of plant that can live in very extreme weather, which 

has wide spread in the water territorial of Indonesia, give the idea to the scientists 

to use it as an alternative feed for poultry which can decrease level of cholesterol 

in egg yolk and poultry meat especially in layer chicken. This research was 

conducted in Perine, Jonggat subdistrict, Central Lombok for one month from 

October untill November 2015. This research used completely randomized design 

(CRD). Total of 45 layer chicken fed with kiyambang leaves flour with 

percentage: T0 (0%), T1 (5%) and T2 (10%) and basal feed consists of bran, corn, 

concentrates. The result showed that giving kiyambang significantly decreased the 

feed consumption (P<0,05) and could decreased the content of yolk cholesterol 

between 2,93 untill 3,49 mg/dl eventhough the result did not significant in 

statistic. The conclusion was the best treatment of giving kiyambang at level 10 

%. 

Key words: Kiyambang, cholesterol, egg, layer chicken. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan kebutuhan telur ayam ras sebagai pakan sumber protein 

hewani memberikan daya saing produsen untuk menghasilkan produk telur yang 

berkualitas. Telur ayam ras merupakan salah satu sumber utama dalam mengatasi 

masalah protein, selain dengan harganya yang murah telur juga bisa dijangkau 

oleh kalangan masyarakat luas. Telur merupakan salah satu alternatif masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan proteinnya karena telur adalah penyumbang protein 

hewani dengan gizi yang lengkap. 

Konsumsi telur masyarakat sebesar 7,23 kg/kapita/tahun yang salah 

satunya disumbang oleh ayam ras petelur. Keunggulan ayam ras adalah dalam 

menghasilkan telur konsumsi yang sangat efektif tentu dapat membantu mengatasi 

masalah protein hewani pada masyarakat akan tetapi perlu kita ketahui bahwa 

kandungan kolesterol dalam telur harus kita waspadai untuk kesehatan tubuh kita, 

karena kesehatan lebih penting di banding mengkonsumsi protein secara 

berlebihan. 

Lemak yang tinggi dalam bahan pangan cenderung menjadi pertimbangan 

utama konsumen dalam mengkonsumsi bahan pangan asal hewani karena 

merupakan sumber kolesterol bagi masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit 

yang sangat berbahaya. Upaya untuk memperbaiki kualitas telur yang 

mengandung lemak tinggi dapat dilakukan dengan memanipulasi pakan ayam ras 

petelur dari bahan pakan yang dapat memperbaiki kualitas telur yang aman dan 

sehat. 

Salah satu upaya menekan harga pakan yakni dengan menggalakkan 

perhatian terhadap sumber - sumber pakan non konvensional yang murah, mudah 

didapat, dan ketersediaanya kontinu, salah satunya adalah Kiyambang. 

Supriyantini et al., (2007) menyatakan bahwa Salvinia molesta merupakan gulma 

tanaman air yang termasuk dalam keluarga duckweed yang banyak di jumpai di 

rawa, danau dan persawahan. Produksi Salvinia molesta cukup melimpah di 

Indonesia karena gulma air ini merupakan limbah pertanian yang dilihat dari segi 

kandungan nutrisinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan unggas, tetapi 

pemanfaatan tanaman ini oleh masyarakat belum dioptimalkan. 
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Salvinia molesta yang masih tergolong pakan inkonvensional dapat 

digunakan sebagai bahan pakan alternatif untuk unggas, salah satunya adalah 

ayam ras isa brown, Salvinia molesta (kiyambang) merupakan pakan yang 

mengandung protein berserat, selain itu mengandung sejumlah mineral dan 

pigmen xhanthophyll serta β-karoten yang baik untuk dimanfaatkan ternak. 

Penggunaan Salvinia molesta yang berfungsi sebagai bahan pakan lokal yang 

murah mengandung β-karoten sebesar 111,24 mg/kg BK (Anderson et al., 2011) 

kandungan vitamin C pada kiambang sebesar 3,20 mg/30 g (Kurniawan et al., 

2010). Kandungan serat kasar yang cukup tinggi merupakan kendala dalam 

pemanfaatan sebagai bahan pakan, namun pakan kaya serat kasar diharapkan 

mampu menurunkan kadar kolesterol pada telur dan daging ayam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tepung daun kiyambang memiliki kandungan beta-karoten 

dalam menurunkan kolesterol daging yaitu menghambat pembentukan kolesterol 

oleh enzim HMG-KoA reduktase (Hydroksimetyl glutaryl-KoA). Hasil penelitian 

Syahruddin et al., (1999) menyatakan bahwa kandungan beta-karoten dalam 

bahan pakan yang terkonsumsi dalam jumlah yang banyak menghasilkan 

kandungan kolesterol karkas yang rendah. 

Untuk itu penggunaan kiambang perlu diteliti lebih lanjut pada ayam 

petelur dalam rangka menghasilkan telur dengan kadar kolesterol yang rendah 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi, Bahan, dan Alat Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu ayam ras petelur strain Isa 

Brown sebanyak 45 ekor dengan umur 28 minggu (siap bertelur) yang diberi 

perlakuan tambahan tepung daun kiyambang selama satu bulan. 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari konsentrat, jagung 

kuning, dedak padi, tepung daun kiyambang dan air. 

Alat Penelitian 

Alat penelitian yang digunakan di kandang dan laboratorium yaitu; 

1. Kandang 

Kandang batre  masing - masing kandang batre di isi dua ekor 

ayam dan dilengkapi dengan tempat minum dan tempat pakan, ember 
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plastik untuk menaruh pakan yang sudah dicampur, pulpen untuk mencatat 

hasil penelitian, timbangan dengan kapasitas 40 kg untuk menimbang 

bahan pakan, sisa pakan, dan pakan yang akan diberikan dan timbangan 

genggam untuk menimbang bobot badan ayam serta buku untuk mencatat 

produksi telur dan sisa pakan. 

2. Laboratorium 

Pisau kecil digunakan untuk memecahkan telur, yolk sparator 

untuk memisahkan kuning dan putih telur, baskom digunakan untuk 

menaruh putih telur, cawan untuk menaruh kuning telur, gunting untuk 

memotong putih telur saat dipisahkan, spatula untuk mengkocok kuning 

telur, tabung reaksi untuk menaruh sampel, vorteks untuk mengkocok 

sampel, timbangan analitik untuk menimbang sampel, waterbath untuk 

menghangatkan sampel, mikropipet untuk mengambil sampel yang sudah 

diekstraksi, tabung kuvet untuk menaruh sampel yang sudah diekstraksi, 

cobas digunakan untuk scand sampel. 

 

Metode Penelitian 

Adapun proses penelitian terdiri dari 2 tahap : 

Tahap I. Persiapan bahan pakan dan pemeliharaan ayam 

Kiyambang yang baru diambil dari kolam diambil bagian daunnya, 

dibersihkan sampai tidak ada kotoran yang menempel di bagian daun, dan dijemur 

di bawah sinar matahari hingga berat daun kiyambang konstan. Daun kiyambang 

yang sudah dijemur hingga kering kemudian digiling dengan menggunakan mesin 

penggiling agar mendapatkan hasil dalam bentuk tepung.  

Tepung daun kiyambang terlebih dahulu di uji di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat 

pada tepung daun kiyambang, kemudian pakan perlakuan dicampur sesuai level 

yang diberikan menggunakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi 

ayam ras petelur seperti tertera pada Tabel 1, dan Susunan Pakan Penelitian dan 

Kandungan Nutrisi tertera pada Tabel 2,  
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Kebutuhan Ayam Ras Petelur 

Jenis ME 

(Kkal/kg) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Jagung 3300 8.5 3.8 2.5 0.01 0.28 

Dedak 1900 11 5 12 0.06 1.5 

Konsentrat 2500 36 4 7 3 1.5 

Kiyambang* 

Kebutuhan
 

3.171 

2600 

25.76 

17 

3.17 
7.00 

11.8 
6,5 

0.938 

4.00 

0.330 

0.40 

 

Tabel 2. Susunan Pakan Penelitian dan Kandungan Nutrisi 

Bahan Perlakuan 

Pakan  T0 (0%) T1 (5%) T2 (10%) 

(%)    

Jagung  40 40 40 

Dedak halus 30 30 25 

Konsentrat 30 25 25 

Kyambang - 5 10 

Total (%) 100 100 100 

Kandungan Nutrien 

PK (%) 17.5 17 17.98 

ME 

(kkal/kg) 

2.640 2.614 

 

2.618 

 

Sk (%) 7 7.5 8 

Ca (%) 3.62 3.06 3.09 

P (%) 0.41 0.39 0.41 

LK (%) 4.52 5 4.74 
 
Sumber : Suci dan Hermana (2012) dan Lab Ilmu Nutrisi Makanan Ternak 

 

Pemberian pakan pada ayam diberikan sebanyak dua kali dalam sehari 

yaitu pada pagi hari jam 6:30 Wita, dan sore hari jam 3:40 Wita pakan yang 

diberikan disesuaikan dengan perlakuan dan ulangan. Pemberian pakan terdiri dari 

3 perlakuan T0 = pakan basal (kontrol), T1 = pakan basal dengan 5 % tepung 

daun kiyambang, T2 = pakan basal dengan 10 % tepung daun kiyambang, pakan 

basal terdiri dari dedak, jagung, konsentrat. Jumlah pakan yang diberikan pada 

ternak sebanyak 114 g/ekor/hari dan sisa pakan ditimbang setiap pagi sebelum 

pemberian pakan. 

Tahap 2. Preparasi telur 

Pengoleksian telur dilakukan pada minggu terakhir, masing – masing 

ulangan diambil sebanyak 3 butir telur ayam ras sebagai sampel. 

 Untuk mengetahui kadar kolestrol dalam telur, terlebih dahulu dilakukan 

proses ekstraksi telur dengan tahapan sebagai berikut : 
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1. Pada tiap perlakuan masing – masing ulangan telur diambil sebanyak 3 

butir kemudian dipecahkan lalu diambil kuning telur yang telah dipisahkan 

dengan putih telur dan ditampung dalam wadah. 

2. Sampel telur dikocok dengan menggunakan spatula hingga homogen 

kemudian diambil sebanyak 0,5 gr dan di masukkan ke dalam masing – 

masing tabung lalu ditambahkan aceton-alkohol 1:1 sebanyak 2,5 ml, 

dikocok menggunakan vorteks. 

3. Selanjutnya didihkan dalam waterbath atau penangas air (saat anget kuku)  

4. Setelah itu disentrifugal selama ± 3 – 5 menit dengan kecepatan 2500 

RPM  

5. Selanjutnya di saring dengan kertas whatman 40 kemudian filtratnya di 

masukkan ke dalam tabung reaksi kapasitas 20 ml kemudian ditambahkan 

dengan aceton-alkohol (10 ml) 1:1 menjadi 12,5 ml dan tabung reaksi 

ditutup. 

6. Pembacaan hasil analisis kadar kolesterol telur ayam ras di Laboratorium 

Hepatika Mataram  

7. Sampel yang sudah diekstrak diambil sebanyak 300 mikropipet kemudian 

dimasukkan ke dalam tabung kuvet. 

8. Selanjutnya discan segera dengan Cobas (111 pada 230 watt (AOAC, 

1980) 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 

menggunakan 3 perlakuan yaitu: 

T0 = Pakan kontrol (tidak mengandung tepung daun kiyambang) 

T1 = Pakan mengandung 5 % tepung daun kiyambang 

T2 = Pakan mengandung 10 % tepung daun kiyambang.  

Setiap perlakuan terdiri atas 3 ulangan dan masing-masing ulangan terdiri 

atas 5 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 45 ekor.  
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Variabel Yang Diamati 

Variabel Pokok 

Variabel pokok yang diamati dalam penelitian ini yaitu kandungan kolesterol 

kuning telur.  

Variabel Penunjang 

 Adapun variabel penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menghitung produksi telur setiap hari dan konsumsi pakan yang diberikan. 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis keragaman (ANOVA) 

atas dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah menggunakan soft ware 

SAS (1990), apabila terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan, maka akan 

diuji dengan uji jarak berganda Duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian tentang efek pemberian kiyambang sebagai pakan 

alternatif terhadap kadar kolesterol kuning telur ayam ras rata - rata produksi telur 

dan konsumsi pakan dapat disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata – Rata Konsumsi Pakan dan Produksi Telur Ayam  

Parameter 
Perlakuan 

T0 T1 T2 

Konsumsi Pakan 112,84
a 

108,20
a 

76,20
b 

Produksi Telur (%) 86,38
a 

86,09
a 

73,04
a 

Keterangan : - Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05)  

 - Huruf yang sama menunjukkan bahwa produksi telur tidak berpengaruh  

nyata (P>0,05)                       

Konsumsi Pakan 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian tepung kiyambang 

berbeda nyata terhadap konsumsi pakan (P<0,05). Rata – rata konsumsi pakan 

dari tertinggi sampai terendah yaitu T0 : 112,84 g/ekor, T1 : 108,20 g/ekor dan 

terendah T2 : 76,20 g/ekor.  

Dari hasil penelitian di atas bahwa T2 memiliki konsumsi pakan terendah 

hal ini disebabkan karena tingginya serat kasar yang dikonsumsi, jika dilihat dari 
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formulasi pakan bahwa T2 memiliki kandungan serat kasar yang tinggi mencapai 

8 %, sedangkan standar pemberian konsumsi pakan untuk ayam petelur 5 - 6 %. 

Menurut Wahju (2003) serat kasar diperlukan dalam pakan untuk membantu 

pencernaan, tetapi jumlah serat kasar yang tinggi dalam pakan akan menurunkan 

daya cerna.  

Tingginya serat kasar yang diberikan pada ayam ternyata dapat 

memberikan rasa kenyang pada ayam sehingga pakan banyak tersisa dan 

terbuang. Menurut Piliang dan Djojosoebagio (2006) makanan yang mengandung 

serat yang relatif tinggi akan memberikan rasa kenyang karena komposisi 

karbohidrat komplek yang menghentikan nafsu makan sehingga mengakibatkan 

turunnya konsumsi makanan. Menurut Samli et al (2006) bahwa level serat kasar 

berpotensi pula menurunkan konsumsi pakan serta dapat menurunkan palatabilitas 

pada pakan, sehingga level pemberian serat kasar untuk ayam petelur dalam pakan 

dibatasi sebanyak 5 %.  

Produksi Telur 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan tepung kiyambang 

dalam pakan ayam ras petelur tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

produksi telur. T0 menunjukkan bahwa rata – rata produksi telur lebih baik 

dibanding T1 dan T2 yaitu sebanyak 86,38 %, pada T1 86,09 %, sedangkan pada 

T2 sebanyak 73,04 % hal ini membuktikan bahwa pakan tanpa campuran 

kiyambang lebih bagus dari pada pakan yang mendapatkan perlakuan. 

 Menurut Azhari (2016) penurunan produksi telur disebabkan karena 

semakin meningkatnya penggunaan tepung kiyambang dalam pakan akan 

mengakibatkan serat kasar dalam pakan mengalami peningkatan. Serat kasar yang 

tinggi dalam pakan menyebabkan makanan tersebut tidak tercerna dengan baik, 

sehingga kandungan nutrisi dalam pakan seperti protein dan energi metabolisme 

tidak terserap dengan baik. Wahju, (2003) menyatakan bahwa serat kasar memang 

diperlukan dalam pakan untuk membantu pencernaan, tetapi jumlah serat kasar 

yang tinggi dalam pakan akan menurunkan daya cerna sehingga berdampak pada 

produksi. 
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 Menurunnya produksi telur tidak hanya disebabkan oleh penambahan 

tepung kiyambang yang mengandung serat kasar yang tinggi akan tetapi 

kesehatan ayam juga dapat mempengaruhi produksi telur. Azhari (2016) 

melaporkan bahwa penurunan produksi telur disebabkan karena kondisi kesehatan 

unggas dan tingkat kesetresan pada ayam, apabila ayam pada kondisi sakit atau 

cekanan setres akan menyebabkan produksi telur akan menurun. 

Kolesterol 

Kolesterol merupakan komponen terbesar dari senyawa yang banyak 

dijumpai pada kelompok steroid yaitu pada struktur organ tubuh manusia dan 

hewan dengan berbagai fungsi biologis yang terkait (Anggorodi 1985). Menurut 

Pilliang dan Djojosoebagio (2006) untuk menghindari kecemasan masyarakat, 

dibeberapa negara maju telah dilakukan usaha untuk mengganti bahan makanan 

yang dianggap sebagai sumber kolesterol seperti misalnya telur, dengan bahan 

makanan lain yang mengandung bebas kolesterol, rendah akan lemak jenuh. 

Usaha untuk mensubstitusi telur ini dibuat dari bahan pencampuran putih telur 

minyak jagung, susu kering tanpa lemak, bahan pengemulsi, vitamin – vitamin 

dan bahan pewarna buatan, untuk dapat meniru karaktristik kuning telur asli tanpa 

mengandung kolesterol. Ternyata penerimaan konsumen terhadap produk tersebut 

sangat rendah, sedangkan biaya pembuatan cukup tinggi dan dengan kurangnya 

informasi mengenai nilai gizi produk telur tiruan.  

Dipenelitian kali ini kami mencoba untuk membuat formulasi pakan 

dengan tujuan untuk menurunkan kadar kolesterol kuning telur dengan 

menggunakan bahan pakan alternatif yaitu kiyambang. Kiyambang merupakan 

tanaman air yang dapat tumbuh di cuaca yang sangat ekstrim, dengan populasinya 

yang sangat banyak menyebar di indonesia tentu memberikan hal yang positif 

bagi para ilmuan untuk meneliti tanaman tersebut, kiyambang merupakan 

tanaman yang banyak mengandung beta_karoten dan serat kasar yang bisa 

memperbaiki kualitas telur dan tentunya bisa menurunkan kadar kolesterol yang 

terdapat pada telur dan daging. Rata – rata penurunan kadar kolesterol kuning 

telur ayam ras dapat disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata – Rata Kandungan Kolesterol Kuning Telur Ayam  

Parameter 
Perlakuan 

T0 (0%) T1 (5%) T2 (10%) 

Kadar Kolesterol 

Kuning Telur 

24,76
a 

(mg/dl) 

21,83
a 

(mg/dl) 

21,27
a 

 (mg/dl) 

Keterangan : Huruf yang sama menunjukkan bahwa kadar kolesterol kuning telur tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian tepung kiyambang 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar kolesterol kuning telur ayam ras 

Isa Brown. Kandungan rata – rata kadar kolesterol kuning telur yang diberikan 

pakan tambahan tepung kiyambang sebanyak 5 % yaitu 21,83 (mg/dl) dan 

kandungan rata – rata kadar kolesterol kuning telur yang diberikan pakan 

tambahan tepung kiyambang sebanyak 10 % yaitu 21,27 (mg/dl), kemudian 

kandungan rata – rata kadar kolesterol kuning telur tanpa perlakuan atau 0% 

tepung kiyambang yaitu 24,76 %. Dari hasil penelitian tersebut terjadi penurunan 

kadar kolesterol kuning telur sebesar 2,93 mg/dl pada pemberian kiyambang 5 % 

dan pada pemberian kiyambang sebesar 10 % terjadi penurunan sebesar 3,49 

mg/dl. Kadar kolesterol yang terdapat dalam kuning telur sekitar 184 mg per butir, 

perbedaan kandungan gizi per 100 gram telur puyuh, telur bebek dan telur ayam 

memiliki kandungan kolesterol yang berbeda – beda yakni, pada telur puyuh 

sebesar  844 mg dan pada telur bebek sebesar 884 mg sedangkan pada telur ayam 

sebesar 423 mg, jadi ayam memiliki kandungan kolesterol telur lebih rendah 

dibanding telur puyuh dan bebek. 

Penurunan kadar kolesterol diduga disebabkan oleh terjadinya penurunan 

konsumsi pakan T0 (1,16), T1 (17,38) dan T2 (37,10). Mann (1997), melaporkan 

bahwa terdapat hubungan rendah antara makanan dan status kolesterol. Menurut 

pendapatnya, tingginya kadar kolesterol dalam serum disebabkan karena 

terganggunya mekanisme dalam mengubah kolesterol menjadi asam empedu. 

Pengurangan konsumsi lemak hewan, ternyata hanya merupakan salah satu faktor 

untuk menurunkan kolesterol dalam serum. Faktor – faktor lain yang mungkin 

dapat membantu menurunkan serum kolesterol antara lain menurunkan konsumsi 

energi, menurunkan berat badan, meningkatkan masukan protein asal tanaman, 
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karbohidrat kompleks dan meningkatkan konsumsi serat makanan (Piliang dan 

Djojosoebagio, 2006). 

Selain faktor penurunan konsumsi pakan, penurunan kolesterol juga dapat 

disebabkan oleh kandungan serat kasar dalam pakan. Hasil penelitian yang sudah 

dilaksanakan sebelumnya pada daging ayam broiler oleh Melindasari et al (2015) 

yang menggunakan tepung daun kiyambang dengan perlakuan 6 %, 12 % dan 18 

% dapat menurunkan kandungan kolesterol pada daging ayam tersebut yang 

semula kandungan kolesterolnya 39,63 (mg/100g) setelah ditambah tepung daun 

kiyambang dengan 3 perlakuan diperoleh hasil penurunan kolesterol sebanyak 6 

sampai 9 %. Menurunnya total kolesterol pada kuning telur ayam ras Isa Brown 

pada penelitian ini diduga disebabkan karena tepung daun kiyambang 

mengandung vitamin C yang berperan dalam sintesis karnitin yang akan 

mentransfer asam lemak rantai panjang untuk dioksidasi di mitokondria dengan 

bantuan karnitin. Karnitin sebagai senyawa pembawa asam lemak rantai panjang 

akan menembus membran mitokondria dalam jalur β_oksidasi asam lemak, 

sehingga apabila ketersediaan prekursor karnitin dalam tubuh mencukupi 

kebutuhan maka timbunan lemak dapat ditekan. Hasil penelitian Kusnadi (2006), 

yang menggunakan tanaman antanan sebagai bahan penyusun ransum ayam 

broiler yang juga mengandung vitamin C berperan dalam sintesis karnitin (4-

trimetilamino-3-hidroksibutirat). 

Tingginya serat kasar dan β_karoten yang diberikan pada ternak dengan 

tujuan untuk menurunkan kandungan kolesterol kuning telur ternyata 

membuahkan hasil yang cukup memuaskan meskipun penurunan kandungan 

kolesterolnya tidak terlalu jauh menurun namun hal ini perlu dikembangkan 

dengan perlakuan yang menggunakan kiyambang dengan pencampuran yang 

tinggi sehingga kolesterol menjadi jauh menurun, karena jumlah kolesterol yang 

masuk pada tubuh manusia lewat pangan terutama telur tidak disadari oleh 

masyarakat bahwa penimbunan kolesterol yang sedikit demi sedikit akan 

mengakibatkan penyakit pada manusia. Risna (2002), melaporkan bahwa kadar 

kolesterol dapat dipengaruhi oleh persentase lemak abdominal, konsumsi ransum 

dan konsumsi protein yang rendah sehingga menyebabkan tidak tercapainya 
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pertumbuhan yang maksimal dan menyebabkan kolesterol yang terbentuk dalam 

tubuh juga rendah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pemberian tepung kiyambang dalam pakan ayam ras dapat 

menurunkan konsumsi pakan secara nyata, sedangkan pada produksi telur dan 

kandungan kolesterol kuning telur tidak memberikan pengaruh nyata, namun 

dapat menurunkan kandungan kolesterol kuning telur sebesar 2,93 sampai 3,94 

mg/dl walaupun tidak nyata secara statistik.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kiyambang terbaik pada level 10%. 

Saran  

 Untuk memperoleh telur dengan kadar kolesterol kuning telur yang rendah 

maka perlu pencampuran kiyambang dengan level pemberian yang lebih tinggi 

dari yang sudah dilaksanakan akan tetapi tingginya serat kasar yang diberikan 

harus disesuaikan supaya tidak mengganggu konsumsi pakan dan produksi telur 

ayam. 
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