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Pendahuluan 
 
 Rekomendasi zat nutrisi pada pakan biasanya dibuat berdasarkan indeks 

produktifitas, seperti pertumbuhan badan, produksi susu atau telur. Minyak merupakan 

sumber energi  pendukung pakan unggas. Suplementasi minyak dalam pakan merupakan 

suatu metode yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi pada 

pakan unggas.  

Ada bermacam-macam minyak yang biasa digunakan dalam pakan unggas, 

antara lain minyak nabati (minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung),  minyak ikan 

(antara lain minyak ikan lemuru), yang masing-masing lemak mempunyai nilai energi 

yang berbeda, hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan susunan asam lemaknya.  

Perbedaan lemak dalam pakan dapat menyebabkan perbedaan nilai energi, hal ini 

disebabkan perbedaan rantai carbon penyusunnya, ada atau tidaknya ikatan rangkap 

serta jumlah ikatan rangkapnya (Scott et al., 1982). 

 Kolesterol merupakan komponen dalam bahan pangan asal hewani yang 

mengkhawatirkan konsumen karena kaitannya sebagai penyebab aterosklerosis pada 

pembuluh-pembuluh ateri yang mengakibatkan berbagai penyakit misalnya : jantung 

koroner. Sisi positif dari kolesterol adalah perannya sebagai  elemen penting dari otak 

manusia dan sebagai penopang struktur sel.  

Bertolak dari pandangan ini, telur telah banyak menarik perhatian terutama di 

negara-negara maju yang konsumsi kolesterolnya tinggi. Hasil penelitian Beyer dan 

Jensen (1992) menunjukkan bahwa konsumsi telur masyarakat di Amerika Serikat 

menurun  karena adanya kekhawatiran dengan aterosklerosis ini. 

 Kolesterol dibutuhkan untuk perkembangan embrio, meskipun hubungan antara 

telur fertil dan infertil terhadap kadar kolesterol belum diketahui dengan pasti, demikian 

pula pengaruh kadar kolesterol terhadap daya tetas. Tetapi diduga semakin meningkat 

kadar kolesterol telur, semakin meningkat pula daya tetas. Sebaliknya sebagai telur 

konsumsi manusia menginginkan kadar kolesterol yang rendah. 
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 Kolesterol ransum ternyata ada hubungannya dengan kadar kolesterol telur. Ada 

indikasi bahwa meningkatnya konsentrasi kolesterol dalam ransum juga meningkatkan 

kadar kolesterol telur. Ini berarti manipulasi pakan perlu dilakukan guna 

mempertahankan daya tetas telur pada kondisi kandungan kolesterol tereduksi. Pendapat 

umum menyatakan bahwa kelebihan kadar kolesterol dapat diturunkan  dengan 

mengurangi  konsumsi kolesterol pakan dan menambah konsumsi asam lemak tak jenuh 

yang berikatan rangkap lebih dari satu. 

 

Minyak Nabati dan Lemak Hewani Dalam Ransum 
 Minyak dan lemak merupakan istilah yang hampir sama, perbedaannya adalah 

lemak dalam bentuk padat dan minyak dalam bentuk cair. Keduanya merupakan sumber 

energi yang tinggi dan dapat digunakan sebagai campuran dalam ransum unggas.  

 Nilai energi lemak tergantung pada asam-asam lemak penyusunnya, panjang 

pendeknya rantai karbon penyusun asam lemak dan ada tidaknya ikatan rangkap. 

 Penambahan lemak atau minyak dalam ransum mungkin akan menguntungkan 

karena meningkatkan pemasukan zat gizi, menaikkan produksi telur dan berat telur. 

Menurut Leskanich dan Noble (1997), bahwa modifikasi ransum unggas dapat 

meningkatkan kandungan asam lemak omega-3 sampai lebih dari 200 mg. Hasil 

penelitian Saerang (1997), menunjukkan bahwa penambahan minyak/lemak dalam 

ransum burung puyuh menyebabkan peningkatan pada produksi telur dan berat telur 

puyuh. 

 Minyak kelapa sebagian besar mengandung asam lemak jenuh terutama laurat 

(47%) dan sedikit asam lemak tidak jenuh. Menurut Annison (1974) asam lemak tidak 

jenuh dapat meningkatkan absorbsi asam lemak jenuh. Laurat sebagai penyusun utama 

minyak kelapa (40-50%), termasuk  asam berantai karbon pendek, sehingga rendah 

energinya. Asam-asam lemak tidak jenuh dapat mempengaruhi konsumsi pakan dengan 

jalan memacu secara biologis pusat pengaturan nafsu makan atau asam-asam lemak 

tersebut dapat menurunkan konsumsi pakan dengan jalan menurunkan palatabilitas. 

 Lemak didefinisikan sebagai ester yang dibentuk  dari penyatuan alkohol 

trihidroksi gliserol dan tiga molekul asam lemak. Lemak sapi terutama terdiri dari asam 

lemak jenuh dan merupakan lemak padat pada suhu kamar biasa (Anggorodi, 1995).  
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Sell (1979) melaporkan bahwa, penambahan 2%, 4%, 6% lemak sapi (tallow) 

dalam ransum akan meningkatkan konsumsi energi termetabolis dan penurunan produksi 

telur pada level 6% pada musim dingin. Penelitian pada musim panas justru menaikkan 

produksi telur dan berat telur. 

 Lemak sebagai bahan penyusun ransum mempunyai beberapa keuntungan 

diantaranya sebagai sumber energi dan disimpan dalam kelenjar adiposa lebih padat dari 

glikogen, sebagai sumber asam-asam lemak esensial, pembawa vitamin, sumber kholin 

dan prostaglandin. Menurut Jensen et al. (1970), lemak dapat meningkatkan caloric 

density dan metabolic efficiency. Selanjutnya Wiseman (1985) menyatakan bahwa 

lemak juga dapat meningkatkan heat increment dan mempunyai extra caloric effect. 

 Minyak ikan lemuru yang diambil dari daerah Muncar (Jawa Timur) mempunyai 

kandungan minyak 4,5-11,8 % (Hanafiah dan Murdinah, 1982). Selanjutnya Untung et 

al. (1991) menyatakan bahwa lemuru adalah ikan laut yang mengandung 25,17 % asam 

lemak tidak jenuh yang berkonfigurasi omega-3. Jumlah asam lemak tidak jenuh 

berkonfigurasi  omega-3 yang dikandung minyak limbah ikan lemuru sangat tergantung 

dari banyak sedikitnya ikatan rangkap yang sudah teroksidasi. Proses oksidasi timbul 

karena pemanasan, penyimpanan dan filtrasi. 

 Sebagaimana pada telur, jumlah dari asam lemak omega-3 juga terdapat pada 

sebagian besar jaringan daging unggas. Peningkatan asam lemak tak jenuh pada ransum 

unggas sangat berpengaruh pada nilai organoleptik (bau) dari telur dan daging unggas 

(Leskanich dan Noble, 1997). Selanjutnya dikatakan bahwa asam lemak omega-3 pada 

konsumen, terlihat efek pada karakteristik lipoprotein darah. 

 Pada anak ayam petelur yang sedang tumbuh, pemberian asam lemak n-3 yang 

berasal dari minyak ikan dapat merangsang respon kekebalan anak ayam terhadap 

antigen, tetapi menekan kecepatan leukosit setelah perangsangan. Fungsi makrofag dan 

peran pengaturan makrofag juga dipengaruhi oleh adanya lemak dalam pakan 

(Willyanto,2003). 

 Penggunaan bahan makanan yang berkualitas dengan kandungan minyak ikan 

dan tepung ikan yang terbatas dalam ransum dengan penambahan suplemen antioksidan 

juga telah diterapkan dengan adanya peningkatan asam lemak omega-3 pada telur dan 

daging (Leskanich dan Noble, 1997). 
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 Penelitian yang dilakukan dengan penambahan omega-3 pada ransum ayam, 

memberikan hasil yaitu : konsumsi ransum nyata lebih rendah dan produksi telur nyata 

lebih tinggi, dengan berat telur yang tidak berbeda nyata (Farrel, 1995). 

 Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pemakaian minyak dalam 

pakan unggas membawa manfaat yang baik dan ekonomis dari pada tanpa minyak. 

Sesuatu yang perlu diingat adalah penggunaan minyak tersebut mengakibatkan pakan 

yang telah disusun tidak dapat disimpan terlalu lama. 

 Penggunaan minyak nabati di dalam pakan unggas biasanya lebih mahal dari 

pada lemak hewan. Keuntungannya adalah minyak nabati sedikit lebih dapat dicerna dari 

pada lemak hewan dan mempunyai energi metabolis sedikit lebih tinggi. 

 

Peranan Kolesterol 
 Kolesterol penting sebagai suatu prekussor dari asam empedu dan hormon-

hormon steroid, sebagai komponen dari membran plasma dan lipoprotein plasma.  

Sutton et al. (1984) menyatakan, kolesterol sebagai komponen dari membran sel 

bertanggung jawab terhadap permeabilitas dan aktifitas membran untuk mengikat enzim. 

Kolesterol berperan mengatur proliferasi sel, komponen dari asam empedu dan vitamin 

D, kolesterol merupakan prekusor dalam sintesis beberapa hormon steroid termasuk 

hormon reproduksi.  Hampir 2/3 bagian kolesterol disintesis oleh tubuh, sementara 1/3 

bagian lainnya diperoleh dari pakan. 

 Kolesterol alami adalah komponen terbesar dari senyawa sterol pada struktur 

organ tubuh manusia dan hewan termasuk unggas, dengan beberapa fungsi biologis yang 

terkait di dalamnya khususnya pada unggas penghasil telur, sebagian kolesterol di 

deposisi di dalam kuning telur secara alami merupakan persediaan untuk kelangsungan 

perkembangan embrio di luar induk, karena diperkirakan selama periode embrional 

calon individu ini belum memiliki enzim yang bertanggung jawab terhadap sintesis 

kolesterol (Sutton et al., 1984). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kebutuhan 

kolesterol tidak cukup hanya dipenuhi oleh hasil biosintesis, sebagian kolesterol 

diperoleh dari pangan/pakan. 

 Kadar kolesterol per gram dari telur puyuh lebih tinggi dibandingkan kadar 

kolesterol telur ayam. Ayam muda yang berumur 24 minggu kadar kolesterol telurnya 
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121 mg/butir, sedang ayam yang berumur 68 minggu kadar kolesterolnya 313 mg/butir. 

Kadar kolesterol pada telur puyuh 168 mg/butir. Hasil penelitian Saerang (1995), 

penggunaan minyak dalam ransum burung puyuh dapat menurunkan kadar kolesterol 

telur puyuh. 

 Sekitar 95% dari kolesterol kuning telur terdapat dalam lipoprotein-lipoprotein 

yang kaya trigliserida yang membentuk 33% dari kuning telur dan sekitar 66% dari pada 

bahan padatan kuning telur (Griffin, 1992). Selanjutnya dikatakan bahwa sisa yang 5% 

terikat pada komponen utama kuning telur yang lain, lipovitellin yang mengandung 20% 

lipida yang 4% diantaranya adalah kolesterol. Sekitar 20% dari kolesterol kuning telur 

ada sebagai ester-ester kolesterol, tetapi hampir semua penelitian mengenai kolesterol 

telur hanya melaporkan pengukuran-pengukuran pada kolesterol total. Kadar kolesterol 

pada telur fertil dan telur infertil, bervariasi pada berbagai penelitian. 

 Umumnya kolesterol pada kuning telur disintesa dalam hati dari unggas, 

kemudian ditransportasi oleh darah dalam bentuk lipoprotein dan tersimpan pada folikel 

pertumbuhan dan diteruskan ke ovarium (Griffin, 1992 ; Hammad et al., 1996). Hal 

inilah yang menyebabkan asumsi bahwa terdapat hubungan antara level kolesterol 

kuning telur dan plasma. 

 Soliman dan Huston (1974), dalam penelitiannya menemukan bahwa 

penambahan lemak unggas pada pakan yang mengandung protein rendah menyebabkan 

peningkatan yang nyata pada kolesterol plasma. Selanjutnya Vilchez et al. (1990) dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa komposisi asam lemak plasma dan telur dipengaruhi 

oleh komposisi lemak pakan. 

 Makanan yang mengandung banyak lemak tidak jenuh dapat menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah. Winarno (1984) menyatakan bahwa untuk menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah dapat dikerjakan dengan pengurangan konsumsi lemak jenuh, 

pengurangan konsumsi kolesterol dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh 

 Hasil penelitian Hammad et al. (1996) terlihat bahwa dengan penambahan 

kolesterol 0% - 0,5%, hubungan antara kolesterol plasma dan kuning telur diukur dan 

diamati pada umur 10, 14 dan 18 minggu yang diikuti 2 , 6 dan 10 minggu konsumsi 

yang kaya kolesterol tidak terlihat korelasi antara kuning telur dan plasma. Tetapi 

konsentrasi kolesterol pada kuning telur lebih tinggi pada kandungan lemak tinggi 
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dibandingkan dengan kandungan lemak rendah pada umur 10 dan 14 minggu. 

Selanjutnya dikatakan bahwa pemberian kandungan lemak tinggi pada ransum puyuh 

akan meningkatkan kadar kolesterol kuning telur pada puyuh yang berumur 10 dan 14 

minggu. 

 

Penggunaan Minyak Ikan Lemuru 
 Jenis minyak yang digunakan dalam ransum burung puyuh ternyata berpengaruh 

terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi. Burung puyuh yang diberi ransum 

mengandung minyak lemuru, mempunyai rata-rata konsumsi pakan yang lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan konsumsi pakan pada burung puyuh yang diberi ransum 

mengandung talllow dan minyak kelapa. 

 Penggunaan minyak yang berbeda dalam ransum tidak berpengaruh pada 

produksi telur, walaupun secara rerata terlihat bahwa dengan penambahan minyak dalam 

ransum, maka produksi telur cenderung meningkat. Adanya kecenderungan 

meningkatnya produksi telur pada ransum yang mengandung minyak disebabkan oleh 

extra caloric effect dari penambahan lemak dapat menjadikan interaksi positif antara 

asam-asam lemak tidak jenuh dari bahan pakan dalam ransum dan asam-asam lemak 

jenuh yang ada  karena penambahan lemak. Disamping itu penambahan lemak ini 

memungkinkan juga meningkatkan manfaat dari komponen ransum lain karena adanya 

peningkatan ME dari ransum. 

 Jenis minyak yang digunakan dalam ransum burung puyuh ternyata berpengaruh 

terhadap berat telur. Burung puyuh yang diberi ransum yang mengandung minyak 

lemuru menghasilkan berat telur yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan burung 

puyuh yang diberi ransum mengandung tallow dan minyak kelapa. Faktor pakan yang 

memegang peranan dalam mempengaruhi berat telur diantaranya adalah asam amino dan 

kandungan asam linoleat. 

 Ransum yang mengandung minyak nabati dan lemak hewani yang diberikan 

pada burung puyuh menghasilkan kolesterol telur yang lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan ransum yang tidak ditambah minyak. Sebaliknya kadar kolesterol 

plasma darah pada burung puyuh meningkat apabila diberikan ransum yang 

mengandung minyak (Saerang ,1997). 
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Tabel 1.  Efek pakan yang menggunakan berbagai jenis minyak terhadap produk-tivitas 

dan kualitas telur puyuh (Coturnix- coturnix Japonica). 
 

Kontrol Minyak Lemuru Lemak Tallow Minyak Kelapa 
 

 

Variabel R1 R2 R3 R4 R5 
 

R6 R7 

Konsumsi 
ransum** (%) 
Produksi telur    
(%) 
Berat telur*    
(g) 
Berat kuning 
telur*    (g) 
Berat kerabang 
telur  (g) 
Fertilitas telur*    
(%) 
Daya tetas telur    
(%) 
Kolesterol telur**  
(mg) 
Kolesterol 
plasma**  ,, 

17.88a      
40.40 
9.53ab 

4.20a 

0.983a 

80.00a 

66.37 
147.63a 

78.20a      

17.81a 

44.08 
9.036b 

3.79b 

0.930a 

79.17abc 

60.16 
145.68b 

84.60b 

18.06a 

43.86 
9.08b 

4.45a 

0.970a 

77.50a 

61.05 
131.48b 

113.25b 

19.12b 

44.61 
9.75a 

4.38a 

0.980ab 

69.17abc 

59.71 
125.47c 

103.95 

19.59b 

46.91 
9.21b 

4.18a 

0.960ab 
79.17a 

67.57 
119.74c 

106.40c 

18.97a 

42.33 
9.60ab 

4.92c 

1.062ab 

75.00c 

68.14 
127.87cd 

88.20d 

17.39a 

40.44 
9.60ab 

4.40a 

1.031ab 

56.67c 

63.12 
114.14d 

108.25d 

Sumber: Penelitian Saerang (1997). 

 
 Beberapa peneliti mengemukakan bahwa penggunaan minyak dalam ransum 

akan menaikkan kadar kolesterol dalam plasma tetapi menurunkan kadar kolesterol pada 

telur, namun peneliti lain mengemukakan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian ini 

masih menjadi perdebatan para peneliti. 

 

Kesimpulan 
 Walaupun hasil-hasil penelitian menunjukkan pemahaman yang terus 

berkembang tetapi terlihat kesamaan pendapat mengenai beberapa hal antara lain, 1)  

manipulasi pakan dapat dipakai untuk mendapatkan efek khusus dari ternak misalnya 

produktivitas dan kualitas produknya,  2)  penggunaan minyak dalam pakan berpengaruh 

positif terhadap kualitas telur terutama dalam mereduksi kadar kolesterolnya. 

 

 



 9

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggorodi, R.  1995. Nutrisi Aneka Ternak Unggas. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka 
Utama. 

 
Annison, E.F. 1974. Dietary Sources of Energy. In Energy Requirement of Poultry. 

Edited by T.R. Morris and B.M. Freeman.  Eidenberg: British Poultry  Sci. Ltd. 
 
Beyer, R.C. and L.S. Jensen. 1993a. Reduced Plasma Cholesterol and Lypoprotein in 

Laying Without Concomitant Reduction of Egg Cholesterol in Response of 
Dietary Sarbose.  Poultry Sci.  72: 1063-1069. 

 
Farrel, D.J. 1995.  The Heart Smart Egg.  Procced. The 2nd Poul. Sci.  Symposium of 

WPSA Indonesian Branch. Universitas Diponegoro and The University of 
Quensland. 

 
Grifin H.D. 1992. Control of Egg Yolk Cholesterol. Proceedings of The 5th European 

Symposium on The Quality of Eggs and Egg Products, held at the “Vinci” 
Congress Centre In Tours : 378 – 383. 

 
Hanafiah,  T.A.R. dan Murdinah.  1982.  Evaluasi mutu pada penanganan ikan di 

Muncar. Dalam Prosiding Seminar Perikanan Lemuru, Banyuwangi 18-21 
Januari 1982. Jakarta: Pusat Litbang Perikanan Deptan. 

 
Hammad, S.M., H.S. Siegel and H.L. Marks. 1996. Dietary Cholesterol Effects On 

Plasma and Yolk Cholesterol Fraction in Selected Lines of Japanese Quail. 
Poultry Sci. 75 : 933 – 942. 

 
Jensen, L.S., G.W. Scumair,  J.D. Latshaw.  1970.  Extra Caloric Effect of Dietary Fat 

for Developing Turkeys as Influenced by Caloric Protein Ratio.  Poultry Sci.  49 
: 1697-1704.  

 
Leskanich C.O., Noble, R.C.  1997.  Manipulation of The n-3 Polyunsaturated Fatty 

Acid, Comp. of Avian Egg and Meat. World’s Poultry Sci. J. vol. 53 : 155-177. 
 
Saerang, J.L.P.  1997.  Pengaruh Minyak Nabati dan Lemak Hewani Dalam Ransum 

Puyuh Petelur Terhadap Performans, Daya Tetas, Kadar Kolesterol Telur, dan 
Plasma Darah.  Yogyakarta: Pascasarjana UGM. 

 
Scott, M.L., M.C. Neshiem, R.J. Young.  1982. Nutrition of the Chicken, 3rd Ed.  Ithaca:  

M.L. Scott and Associates. 
 
Sell, J.L.  1979.  Use of Suplemental Fat Improved Productive Efficiency of Poultry.  

Procc. 1979.  Florida Nutritions Conference.  p : 43-59. 



 10

 
Soliman, K.F.A. and T.M. Huston. 1974. Effect of Dietary Protein and Fat on The 

Plasma Cholesterol and Packed Cell Volume of Chickens Exposed to Different 
Environmental Temperatures. Poultry Sci. 53 : 161 – 166. 

 
Sutton, C.D., W.B. Muir, G.E. Mitcell Jr.  1984.  Cholesterol Metabolism in The Laying 

Hen as Influence by Dietary Cholesterol, Chaloric Intake and Genotype.  Poultry 
Sci. 63 : 972-980. 

 
Untung, O., S.P. Peni, I.R. Enny.  1991.  Minyak Limbah Ikan Lemuru, Menurunkan 

Kolesterol. Agribisnis No.38 Th IV. Pebruari, 1991. 
 
Vilchez, C. , S.P. Touchburn, E. R. Charez and C.W. Chan. 1990. The Influence of 

Suplemental Corn Oil and Free Fatty Acid on The Reproductive Performance on 
The Japanese Quail (Coturnix-Coturnix Japonica). Poultry Sci. 69 : 1533-1538. 

 
Willyanto, I.  2003.  Interaksi Nutrisi dan Kekebalan Ayam. Poultry Indonesia, No. 278 

– Juni 2003  p: 54-55.  
 
 
 
 


