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ABSTRAK

Semakin hari masyarakat semakin menyadari akan pentingnya keschatan. Makanan yang dikonsumsi
merupakan salah satu faktor penting penentu kondisi keschatan seseorang. Telur adalah bahan pangan
bergizi lengkap, namun kadar kolesterol pada kuningnya sangat tinggi. Oleh karcna itu, diperlukan suatu
inovasi yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada kuning telur. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menentukan pengaruh penambahan Bacillus subtilis pada pakan aditif ayam ras petelur, yang terdiri
dari daun katuk dan limbah teh, dalam menurunkan kadar kolesterol kuning telur. Pada penelitian ini
dibuat 18 kombinasi konsentrasi daun katuk, limbah teh, dan Bacillus subtilis. Pakan aditif ini diberikan
selama 5 minggu dan dilakukan pengukuran kadar kolesterol kuning telur setiap minggunya. Kadar
kolesterol kuning telur diukur secara spektrofotometri berdasarkan Osman (2006) yang dimodifikasi.
Pemanfaatan daun katuk dan limbah teh yang dikombinasikan dengan Bacillus subtilis sebagai pakan
aditif ayam ras petelur mampu menurunkan kadar kolesterol kuning telur. Bacillus subtilis dengan
konsentrasi 35000 CFU/g pakan memberikan hasil penurunan kolesterol total kuning telur yang lebih
signifikan daripada pengkombinasian dengan konsentrasi 25000 CFU/g.
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PENDAHULUAN

Banyak masyarakat yang menghindari telur pada menu dietnya, karena tingginya kadar
kolesterol pada bagian kuningnya. Hal ini patut disayangkan karena telur pun mengandung
nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, misalnya asam amino esensial, asam lemak
esensial, kolin, lutein, dan vitamin A. Berpijak pada kenyataan ini maka perlu dilakukan suatu
terobosan untuk menghasilkan telur dengan kandungan nutrisi yang baik namun rendah
kolesterol.

Kandungan kimia daun teh antara lain polifenol, flavonoid, dan katekin [1]. Polifenol berperan
sebagai pencegah terbentuknya kolesterol jahat (LDL). Flavonoid mampu mencegah
penyumbatan pembuluh darah. Penelitian Jean Carper dalam The Food Pharmacy membuktikan
katekin dapat memperkuat dinding pembuluh kapiler dan memperlambat proses aterosklerosis
(pengerasan pembuluh darah). Katekin dapat pula membunuh Helicobar pylori, bakteri pemicu
kanker lambung.

Selama ini buangan padatan teh belum banyak dimanfaatkan padahal kandungan katekin dan
polifenol di dalamnya masih tinggi. Oleh karena itu, limbah ini memerlukan penanganan yang
bijak dalam rangka pemanfaatan senyawa-senyawa bioaktif tersebut. Salah satu caranya adalah
menjadikan limbah teh sebagai pakan aditif bagi ayam petelur sehingga kuning telur yang
dihasilkan memiliki kandungan kolesterol yang lebih rendah.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, pemberian limbah teh pada pakan
ayam dengan kadar lebih dari 5% (b/b) menyebabkan ayam mengalami penurunan selera makan
sehingga kondisi kesehatan ayam dikhawatirkan ikut menurun yang lebih jauh dikhawatirkan
mengalami kematian. Oleh karena itu, penggunaan limbah teh sebaiknya dikombinasikan
dengan bahan lain untuk mempertahankan kadar nutrisi penting lainnya.

Bahan lain yang dicoba untuk dapat memberikan efek sinergis dalam mempertahankan kualitas
telur namun dapat menurunkan kadar kolesterolnya ialah daun katuk (Sauropus androgynus L.
Merr.) dan Bacillus subtilis. Daun katuk tidak mempengaruhi kualitas putih telur ditinjau dari
nilai Haugh Unit [2], Berdasarkan hasil ini maka ada indikasi bahwa daun katuk tidak
menurunkan kadar protein putih telur. Dari sini dapat diduga bahwa pemberian daun katuk tidak
menurunkan selera makan ayam sehingga kualitas protein telurnya tetap baik. Oleh karena itu,
masih terbuka peluang penelitian mengenai pemanfaatan daun katuk sebagai pakan aditif ayam
untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas telur. Bacillus subtilis sebagai probiotik
yang dapat membantu pencernaan dalam tubuh ayam [3].

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk dapat menghasilkan telur yang
berkualitas lebih baik, yaitu kadar kolesterol rendah tanpa menurunkan selera makan ayam,
melalui pemberian pakan aditif yang terdiri dari limbah teh, daun katuk, dan Bacillus subtilis.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dari pakan aditif tersebut
dalam menurunkan kolesterol total kuning telur dan mengetahui pengaruhnya terhadap selera
makan ayam.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan piranti

Jenis ayam ras petelur yang dijadikan sebagai objek penelitian ialah Loghman. Populasinya
sebanyak 95 ekor yang berumur 51 minggu dengan berat badan yang hampir sama. Ayam yang
dipilih memiliki kondisi yang baik, bersih, dan sehat, dengan kriteria tidak ada cacat, bulu halus
dan penuh, mempunyai nafsu makan yang baik, dan tidak ada bekas tinja di dubur. Ayam
dipelihara di salah satu peternakan ayam di Tengaran. Masing-masing ayam menempati satu
kandang yang bersih dan cukup cahaya matahari. 95 ekor ayam yang telah dipilih dibagi
menjadi 19 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 5 ekor ayam.
Kelompok ayam menunjukkan perlakuan yang diberikan, di mana satu kelompok merupakan
kontrol.

Bahan yang dibutuhkan ialah limbah teh, daun katuk (Sauropus androgynus), spora Bacillus
subtilis, kolesterol standar (cholest-5-en-3-P-ol), FeCl3.3H20 (PA, Merck, Germany), H2S04
(PA), isopropanol derajat teknis, asam asetat glasial, drying agent (Na2S04 derajat teknis),
nutrient broth (PA, E-Merck, Germany), nutrient agar (PA, Oxoid, England), akuades, KOH,
etanol derajat teknis, dan spiritus. Limbah teh yang digunakan diperoleh dari PT. Sinar Sosro
Ungaran dan PT. Indotirta Jaya Abadi di Semarang. Daun katuk diperoleh dari Argamakmur,
Bengkulu Utara. Pakan ayam yang digunakan dalam penelitian merupakan pakan ayam yang
biasa digunakan oleh peternak. Bacillus subtilis dan bahan-bahan kimia yang diperlukan
diperoleh dari Laboratorium Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW.
Piranti yang digunakan ialah Spektrofotometer UV-Vis Mini Shimadzu U-1240, autoklaf (Tomy
SS-240), rotary evaporator (Buchi rotavapor R-114), orbitrary shaker (KS501 digital, IKA
LABORTECHNIK), centrifuge (EBA 21 Hettich Zentrifugen), oven (WTC-Binder), drying
cabinet, neraca 4 digit (Mettler H-80), neraca 2 digit (AC1S A300), dan berbagai piranti gelas.
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Metoda

Persiapan Limbah Teh dan Daun Katuk
Limbah teh dikeringkan menggunakan oven bersuhu 40 °C, sedangkan daun katuk
dikeringanginkan. Lalu masing-masing dihaluskan menggunakan grinder hingga menjadi
tepung.

Persiapan Bacillus subtilis
Semua peralatan yang dibutuhkan disterilisasi dengan cara dioven pada suhu sekitar 103 °C.
Ditimbang 1,60 g NB lalu dilarutkan dalam 200 mL akuades. Lalu, disterilisasi selama 15 menit
menggunakan autoclave. Satu ose Bacillus subtilis diinokulasikan ke dalam medium NB.
Digoyang-goyangkan menggunakan orbitrary shaker selama 24 jam. Lalu, dibuat seri
pengenceran. Dihitung jumlah sel Bacillus subtilis dengan metode Neubauer. Diukur optical
density pada panjang gelombang 552 nm dari setiap pengenceran. Dibuat kurva standar antara
jumlah sel dengan OD.
Medium NB yang mengandung Bacillus subtilis dengan jumlah tertentu dipusingkan pada
kecepatan 5.000 rpm selama 15 menit. Endapan diambil lalu dikeringkan pada suhu 45 °C.
Endapan yang kering ditambah maltodekstrin hingga massa 100 g.

Pemberian Perlakuan Pakan Aditif

95 ekor ayam yang telah dikelompokkan menjadi 19 kelompok, masing-masing diberi
perlakuan berbeda-beda. Perlakuan tersebut adalah:

Tabel 1. Kombinasi Pakan Aditif sebagai Perlakuan
Perlakukan Kombinasi Perlakukan Kombinasi

#1 Kontrol #11 K2T2P2

#2 K1T1P1 #12 K2T3P1

#3 K1T1P2 #13 K2T3P2

#4 K1T2P1 #14 K3T1P1

#5 K1T2P2 #15 K3T1P2

#6 K1T3P1 #16 K3T2P1

#7 K1T3P2 #17 K3T2P2

#8 K2T1P1 #18 K3T3P1

#9 K2T1P2 #19 K3T3P2

#10 K2T2P1

Tabel 2. Keterangan Simbol-simbol
Variabel Bebas Simbol Konsentrasi

1 2 3

Daun katuk K 0
,
8% 1

,
2% 1

,
6%

Limbah teh T 1% 3% 5%

Probiotik P 25.000 CFU/g 35.000 CFU/g -

Setiap 7 hari selama 28 hari, diambil 3 sampel telur dari masing-masing perlakuan secara acak.
Masing-masing telur dianalisis warna dan tebal kerabang, kadar kolesterol total, HDL, protein
terlarut, dan vitamin A.

Analisis Kolesterol Kuning Telur (Osman, 2006 yang dimodifikasi)
Stock solution dibuat dengan melarutkan 0,0375 g kolesterol standar dalam 25 mL isopropanol.
Dibuat seri pengenceran dari stock solution dengan volume total 1 mL. Larutan kemudian
diuapkan sampai seluruh isopropanol menguap. 3 mL asam asetat glasial, 2 mL FeCl3 0,037 M
dalam H2SC4 pekr* ditambahkan ke dalamnya. Absorban larutan diukur pada panjang
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gelombang 565 nm. Sebagai blanko adalah campuran 3 mL asam asetat glasial dan 2 mL FeCl3
0

,
037 M.

1
,5 g kuning telur ditambahkan dengan 5 mL 2% KOH etanolik lalu dire/lux selama 30 menit.

Filtrat yang terbentuk diekstraksi dengan heksana sebanyak 2 kali (@10 mL). Ekstrak yang
diperoleh ditambah drying agent lalu diuapkan. Residu hasil penguapan dilarutkan dengan
isopropanol dalam labu takar 25 mL.
1 mL sampel kolesterol hasil preparasi diuapkan hingga tidak mengandung isopropanol lagi.
Lalu ditambahkan 3 mL asam asetat glasial dan 2 mL FeCl3 0,

037 M. Absorban larutan diukur

pada panjang gelombang 565 nm.

Analisa Data
Data dianalisa secara deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Kolesterol Total Kuning Telur

Hasil pengukuran kadar kolesterol total kuning telur dari 19 kelompok ayam dapat dilihat pada
grafik-grafik di bawah ini. Dari 19 kelompok tersebut terdapat 1 kelompok yang berperan
sebagai kontrol, yaitu kelompok ayam yang tidak diberi perlakuan apapun. Jika dilihat grafik
kadar kolesterol total kuning telur selama 5 minggu dari kelompok kontrol, maka tampak bahwa
setiap minggu, kadar kolesterol total kuning telur cenderung tetap, kecuali pada minggu ke-3
karena mengalami peningkatan cukup tajam. Lain halnya dengan kuning telur dari kelompok-
kelompok ayam yang diberi pakan aditif yang terdiri dari daun katuk, limbah teh, dan Bacillus
subtilis. Pada penelitian ini, hasil pengukuran kadar kolesterol total tersebut tampak fluktuasi.
Hal ini dimungkinkan karena proses biokimia di dalam tubuh yang tidak selalu konstan waktu
ke waktu, yang dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan, seperti perubahan cuaca yang
cukup sering terjadi selama penelitian dilaksanakan. Namun, apabila diperhatikan secara
seksama dan teliti, maka akan tampak bahwa kecenderungan kadar kolesterol total kuning telur
menurun dari kadarnya mula-mula (sebelum diberi pakan aditif).

ÿÿ-Kontrol

K1T1P1

-A~- K1T2P1

-*-KlT3Pl

Minggu ke-
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10
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-K2T1P1

-K2T2P1
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.K1T2P2
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(e) (f)
Gambar 1. Grafik Kadar Kolesterol Total Kuning Telur selama 5 Minggu Pemberian

Pakan Aditif

Limbah teh masih mengandung polifenol dan katekin dalam cukup banyak apabila ditangani
secara benar setelah proses produksi. Kandungan polifenol (terutama katekin) yang masih
terdapat dalam limbah teh diduga berperan dalam menurunkan kolesterol total dari kuning telur
[5],
Pada penelitian sebelumnya (2010) diperoleh hasil bahwa kadar kolesterol kuning telur mulai
mengalami penurunan pada penambahan limbah teh sebesar 6%. Sedangkan pada penelitian ini,
dengan kadar limbah teh di bawah 6% namun dikombinasikan dengan daun katuk dan B.
Subtilis juga menunjukkan kemampuan menurunkan kadar kolesterol kuning telur. Dari hasil
tersebut terlihat adanya efek sinergis antara limbah teh dengan komponen lainnya dalam
menurunkan kadar kolesterol kuning telur.
Bahan lain tersebut adalah daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr.). Belum diketahui secara
persis senyawa apa yang terdapat dalam daun katuk yang berperan dalam menurunkan kadar
kolesterol total kuning telur. Akan tetapi, hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian
Santoso (2007) yang menunjukkan bahwa ekstrak daun katuk dan tepung daun katuk mampu
menurunkan kadar kolesterol dalam daging dan telur. Pemberian ekstrak daun katuk sebanyak 9
gram/kg ransum ayam mampu menurunkan kadar kolesterol dalam telur sebanyak 40%,
sementara pemberian ekstrak daun katuk sebesar 18 g/kg ransum mampu menurunkan kadar
lemak dalam daging broiler dan menurunkan penimbunan lemak pada perut. Lebih jauh Santoso
(2007) menambahkan bahwa senyawa aktif yang diduga berperan dalam penurunan kolesterol
adalah partisi alkaloid dan non alkaloid. Selain itu, dimungkinkan pula bahwa serat dari daun
katuk yang ditambahkan ke dalam pakan turut berperan dalam menurunkan kadar kolesterol
telur [6].
Pemberian probiotik yang berisi spora Bacillus subtilis C-3102 dapat meningkatkan kualitas

fisik telur [3]. Pemberian B. subtilis C-3102 secara teratur selama dua minggu pada dosis yang
dianjurkan (300.000 CFU/g pakan) memperbaiki warna coklat kerabang telur. Telur dengan
warna kerabang coklat tua dan merata menunjukkan bahwa telur tersebut berkualitas sangat
baik. Warna coklat tua merupakan indikator awal bahwa ayam diberi pakan yang baik dan bebas
dari agen stressor [7], [3], Dengan demikian, kualitas fisik yang baik menunjukkan kualitas
kandungan kimiawi telur yang baik pula. Oleh karena itu, selain daun katuk, B. subtilis juga
turut memberikan efek sinergis bersama dengan limbah teh dalam menurunkan kadar kolesterol
total kuning telur. Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengkombinasian limbah
teh pada kisaran konsentrasi 1 - 5%, daun katuk pada kisaran konsentrasi 0,8 - 1,6% dengan B.
subtilis 35.000 CFU/gram pakan memberikan hasil penurunan kadar kolesterol total yang lebih
signifikan apabila dibandingkan dengan pengkombinasian dengan B. subtilis 25.000 CFU/gram
pakan.

Produktivitas Ayam
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para peternak ayam petelur adalah mengenai selera
makan dari ayam peliharaannya yang naik-turun. Pada penelitian sebelumnya (2010) memang
diperoleh hasil bahwa kadar kolesterol kuning telur mengalami penurunan pada penambahan
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limbah teh sebesar 6%
. Namun, pemberian limbah teh sebesar 6% tersebut ternyata menurunkan

selera makan ayam dan berdampak pada kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik
, di mana

diindikasikan dari menurunnya produksi telur. Bahkan, pemberian limbah teh lebih besar dari
10% menyebabkan ayam mati setelah dikonsumsi selama sekitar 2 minggu. Dengan
pertimbangan tersebut, maka pada penelitian ini konsentrasi limbah teh yang digunakan jauh
lebih kecil sehingga perlu dikombinasikan dengan bahan lain, yaitu daun katuk dan B. subtilis.
Hasil penelitian kali ini cukup memuaskan. Tabel 3 merupakan ringkasan dari produktivitas
ayam selama 5 minggu pemberian pakan aditif. Pemberian pakan aditif dengan 18 macam
kombinasi yang tertera dalam Tabel 1 tidak menurunkan selera makan semua ayam. Setiap hari
semua ayam yang diberi perlakuan pakan aditif menghabiskan pakannya (120 gram/ekor atau
600 gram/kelompok). Berdasar pengamatan, pemiYik peternakan dan pengerja d\ peternakan
tersebut yang membantu penelitian ini mengatakan bahwa ayam memiliki nafsu makan yang
baik (Komunikasi pribadi antara tim peneliti dengan pemilik peternakan, 2011). Namun, pada
pene\\t\an \n\, j\im\a2r\ paÿan \\dak ditembsta. Sedanÿkau, a\fam \vdak d\bÿt\ pedakuan
pakan aditif, memiliki nafsu makan yang kurang baik bila dibandingkan dengan yang diberi
pakan aditif, terlihat dari fluktuasi jumlah pakan yang dihabiskan, berkisar 110 - 120 gram per
ekor ayam, sehingga rata-rata per Yiari, }um\ah pakan yang d\\\ab\skan per ke\ompok 515 gram.
Meskipun selera makan ayam yang diberi pakan aditif lebih baik namun tidak meningkatkan
jumlah telur yang diproduksi. Apabila dicermati, maka dapat dikatakan bahwa jumlah telur
yang diproduksi setiap kelompok ayam dapat dikatakan sama. Hal ini diduga karena walaupun
selera makan ayam lebih baik namun jumlah pakan yang diberikan tidak ditambah. Selain itu,
diduga faktor perubahan cuaca yang tidak menentu turut berperan dalam menyebabkan
produktivitas ayam yang konstan ini. Berdasarkan komunikasi pribadi dengan pemilik
peternakan, dikatakan bahwa seringkali pada musim hujan produksi telur menurun signifikan
secara keseluruhan namun dengan pemberian pakan aditif ini, produksi telur dapat
dipertahankan baik.

Tabel 3. Produktivitas Ayam Selama 5 Minggu Pemberian Pakan Aditif
No

>,
Jumlah (ekor)

2*
Jumlah pakan (gram)

3*
Jumlah telur (butir)

1 5 575 148

2 5 600 151

3 5 600 154

4 5 600 146

5 5 600 148

6 5 600 148

7 5 600 145

8 5 600 151

9 5 600 145
10 5 600 144

11 5 600 146

12 5 600 146

13 5 600 148

14 5 600 147

15 5 600 148

16 5 600 148

17 5 600 151

18 5 600 145

19 5 600 147
," Merupakan jumlah ayam setiap harinya selama 5 minggu pemberian pakan aditif
2' Merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi setiap kelompok setiap harinya selama 5 minggu pemberian pakan aditif (120 gram

pakan per ekor per hari)
" Merupakan jumlah telur total yang diproduksi setiap kelompok selama 5 minggu pemberian pakan aditif
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Belum diketahui secara pasti bahan mana dari antara ketiga bahan yang terdapat dalam pakan
aditif tersebut yang berperan dalam memperbaiki selera mak?n ayam sehingga produksi telur
tetap baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, tampaknya bukan dari faktor limbah teh. Diduga
daun katuk dan B. subtilis yang berperan dalam memperbaiki selera makan ayam. Pemanfaatan
daun katuk pada pakan ternak sudah banyak diteliti, misalnya dalam usaha untuk meningkatkan
kualitas produk ternak unggas [8], [2], [6], [9]. Begitu pula pemanfaatan B. subtilis sebagai
probiotik ayam petelur sudah banyak diteliti [3], [7].
Daun katuk mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral dalam kadar yang cukup tinggi. Oleh
karena itulah, telah lama dikenal bahwa daun katuk bermanfaat untuk melancarkan ASI. Dalam
100 g daun katuk terkandung energi 59 kal, protein 6,4 g, lemak 1,0 g, hidrat arang 9,9 g, serat
1
,5 g, abu 1,7 g, kalsium 233 mg, fosfor 98 mg, besi 3,5 mg, karoten 10020 meg (provitamin

A), vitamin B dan C 164 mg, serta air 81 g [6], Kandungan kimiawi daun katuk yang cukup
baik ini yang diduga memperbaiki selera makan ayam. Pengkombinasian dengan B. subtilis
tampaknya memberikan efek sinergis. B. subtilis membantu proses pencernaan dan penyerapan
sari-sari makanan dalam tubuh ayam [3]. Oleh karenanya, nafsu makan ayam dapat lebih baik,

begitu pula produktivitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini. dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan daun katuk dan limbah teh
yang dikombinasikan dengan Bacillus subtilis sebagai pakan aditif ayam ras petelur mampu
menurunkan kadar kolesterol kuning telur. B. subtilis dengan konsentrasi 35.000 CFU/g pakan
memberikan hasil penurunan kolesterol total kuning telur yang lebih signifikan daripada
pengkombinasian dengan konsentrasi 25000 CFU/g. Selain itu, pakan aditif ini tidak
menurunkan selera makan dan produktivitas ayam, bahkan ada kemungkinan meningkatkan
selera makan ayam.
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