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ABSTRAK 

 

Pengaruh Pemberian Tapak Liman (Elepanthopus Scaber L.) terhadap  High 

Density Lipoprotein (HDL) dan Low Density Lipoprotein (LDL) Serum Darah 

Broiler 

 

 

Oleh 

 

 

Teo Achmad Fauzan 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Tapak Liman 

(Elephantopus scaber L.) terhadap high density lipoprotein (HDL) dan low 

density lipoprotein (LDL) serum darah broiler. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Februari—Maret 2022 di kandang ayam Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung dan Laboratorium Pramita Biolab Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini 

menggunakan 4 perlakuan dan 3 ulangan dengan dosis perlakuan yaitu kontrol 

(P0), 120 mg/kg BB (P1), 240 mg/kg BB (P2), 480 mg/kg BB (P3). Peubah yang 

diamati meliputi high density lipoprotein (HDL) dan low density lipoprotein 

(LDL). Hasil penelitian yang dianalisis ragam dengan taraf 5% menunjukkan 

perlakuan pemberian Tapak Liman tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

HDL dan LDL serum darah broiler. Rataan HDL dan LDL perlakuan penelitian 

ini berturut-turut (69 mg/dl; 74,33 mg/dl; 76,67 mg/dl; 75,67 mg/dl) dan (17,33 

mg/dl; 18,00 mg/dl; 22,33 mg/dl; dan 20,33 mg/dl). Disimpulkan bahwa 

pemberian Tapak Liman sampai dengan dosis 480 mg/kg BB tidak berpengaruh 

terhadap HDL dan LDL secara statistik dan pemberian Tapak Liman terdapat 

kecenderungan memperbaiki HDL dan LDL serum darah broiler. 

 

Kata kunci : Broiler, high density lipoprotein, low density lipoprotein, Tapak 

Liman 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Effect of Treatment of Tapak Liman (Elepanthopus Scaber L.) on High 

Density Lipoprotein (HDL) and Low Density Lipoprotein (LDL) Broiler 

Blood Serum 

 

 

By 

 

 

Teo Achmad Fauzan 

 

 

This study aimed to determine the effect of giving Tapak Liman (Elephantopus 

scaber L.) to high density lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL) 

broiler blood serum. This research was conducted in February-March 2022 in the 

chicken coop of the Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, 

University of Lampung and the Pramita Biolab Indonesia Laboratory. This study 

used a completely randomized design. This study used 4 treatments and 3 

replications with treatment doses namely control (P0), 120 mg/kg BW (P1), 240 

mg/kg BW (P2), 480 mg/kg BW (P3). The observed variables included high 

density lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL). The results of the 

study which were analyzed for variance with a level of 5% showed that the 

treatment with Tapak Liman had no significant effect (P>0.05) on HDL and LDL 

in broiler blood serum. The mean HDL and LDL in this study were (69 mg/dl; 

74.33 mg/dl; 76.67 mg/dl; 75.67 mg/dl) and (17.33 mg/dl; 18.00 mg). /dl; 22.33 

mg/dl; and 20.33 mg/dl). It was concluded that offering Tapak Liman up to a dose 

of 480 mg/kg BW had no statistically significant effect on HDL and LDL and 

presenting Tapak Liman had a tendency to improve HDL and LDL in broiler 

blood serum. 

 

Keywords: Broiler, high density lipoprotein, low density lipoprotein, Tapak 

Liman 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Broiler merupakan salah satu sumber makanan protein yang dapat dikonsumsi dan 

diolah dalam berbagai jenis masakan.  Menurut BPS (2020), tahun populasi 

broiler di Indonesia mencapai 3,2 juta ekor.  Kelebihan dari broiler yang sangat 

disukai masyarakat antara lain memiliki pertumbuhan yang cepat, menghasilkan 

daging yang optimal dengan kandungan gizi tinggi, harga dan pemeliharaan yang 

relatif murah, dapat bersaing di pasar dan kemampuan konversi pakan menjadi 

daging yang baik dan maksimal.  

 

Pertumbuhan broiler yang tinggi dan cepat diduga menghasilkan lemak yang 

tinggi pada broiler. Permasalahan yang muncul pada usaha broiler yaitu ketakutan 

masyarakat untuk mengkonsumsi broiler karena kandungan kolesterol broiler 

yang cukup tinggi, mudah terserang penyakit metabolik, berdasarkan fenomena 

yang terjadi saat ini masyarakat lebih menghendaki mengkonsumsi makanan yang 

sehat seperti rendah kolesterol, rendah LDL, tinggi HDL dan tinggi protein.  

Penyakit degeneratif broiler biasanya berasal dari keadaan stres metabolik. 

Kandungan kolesterol broiler anatar 52--148 mg/dl (Manoppo et al., 2007) 

sedangkan kandungan kolesterol daging broiler pada umumnya mencapai 79 

mg/100g (Amrullah, 2004). Gabungan dari lemak (kolesterol/ trigliserida) dan 

protein yang dibawa aliran darah disebut lipoprotein.  Lipoprotein plasma meliputi 

kilomikron, VLDL (Very Low Density Lipoprotein), HDL (High Density 

Lipoprotein), dan LDL (Low Density Lipoprotein).  Komposisi HDL (High 

Density Lipoprotein) dan LDL (Low Density Lipoprotein) yang tidak seimbang 

dalam tubuh akan menyebabkan deposit dinding pembuluh darah sehingga terjadi 
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aterosklerosis serta hiperkolesterolemia pada broiler.  Aterosklerosis adalah 

penyakit yang disebabkan oleh HDL yang tidak membawa LDL ke hati sehingga 

mengakibatkan terhambatnya aliran oksigen dan makanan dalam darah akibat 

menumpuknya dan menempelnya LDL didinding pembuluh darah. Penyakit lain 

yang menyerang broiler adalah hiperkolestrolemia.  Hiperkolesterolemia adalah 

keadaan kadar LDL (Low Density Lipoprotein) dalam darah mengalami 

peningkatan.  Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi kejadian penyakit 

aterosklerosis dan hiperkolesterolemia yaitu dengan pemberian obat-obatan dan  

pemberian asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Upaya yang dapat  dilakukan untuk 

menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL yaitu pemberian tanaman herbal 

dalam pakan. 

 

Tanaman herbal yang berasal dari Indonesia sangat beragam dan memiliki 

manfaat yang sangat baik untuk menyembuhkan berbagai penyakit manusia atau 

hewan.  Namun, obat herbal ini harus memiliki beberapa syarat yaitu tanaman 

yang sedang tidak bersaing dengan konsumsi manusia, memiliki harga yang 

murah dan mudah diterapkan pada hewan.  Oleh karena itu, perlu diterapkan pada 

hewan melalui kandungan senyawa baik yang berguna bagi tubuh. Salah satu 

tanaman obat yang dapat dimanfaatkan adalah Tapak Liman. 

 

Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) merupakan tanaman yang memiliki 

khasiat yang cukup baik untuk pengobatan dan pencegahan penyakit.  Tapak 

Liman adalah tanaman yang tergolong dalam jenis tumbuhan familia Asteraceae 

bermanfaat untuk mengobati malaria, anemia, keputihan, cacar, batuk, sariawan 

dan disentri. Tapak Liman adalah tumbuhan yang dikenal oleh masyarakat sebagai 

obat tradisional dan tanaman berhabitat di iklim tropis Indonesia. BPOM (2004), 

menyatakan bahwa Tapak Liman mengandung flavonoid yang tinggi sebesar 6,2 

%.  Menurut Medhulkar and Sopan (2017), Tapak Liman yang dilarutkan dengan 

methanol mengandung flavonoid, saponin, steroid, tannin, Cardiac glycoside 

sebesar moderate amount (++) dan terpenoid sebesar rich amount (+++).  

Flavonoid mampu menurunkan kadar kolesterol darah dan meningkatkan kadar 

high density lipoprotein, sedangkan saponin terbukti berkhasiat sebagai 
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antikanker, antimikroba, dan menurunkan kadar kolesterol darah (Santoso et al., 

2002). Upaya untuk menurunkan total LDL dan HDL plasma dalam broiler yaitu 

dengan meningkatkan konsumsi pakan dan minum yang mengandung flavonoid, 

saponin, dan tannin.  

 

Pemberian ekstrak etanol daun binahong yang mengandung flavonoid pada hewan 

yang diinduksi lemak tinggi, mampu menurunkan absorbsi kolesterol dalam darah 

dan meningkatkan konversi kolesterol menjadi asam empedu sehingga 

meningkatkan ekskresi kolesterol sehingga menurunkan kolesterol darah (Yunarto 

et al., 2019). Sejauh ini masih sedikit  penelitian mengenai manfaat Tapak Liman 

pada ternak unggas, sehingga dilakukan penelitian ini untuk mengetahui potensi 

Tapak Liman terhadap kadar HDL dan LDL broiler. 

 

B.  Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mengetahui pengaruh pemberian Tapak Liman terhadap kadar HDL dan LDL 

pada serum darah broiler; 

2. mengetahui dosis yang terbaik pemberian Tapak Liman (Elephanthopus scaber 

L.) terhadap kadar HDL dan LDL pada serum darah broiler.  

 

C.  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dan 

manfaat pemberian Elephanthopus scaber L. terhadap kadar kolesterol, kadar 

HDL dan LDL pada broiler, serta bermanfaat bagi peternak mempertimbangkan 

penggunaan Tapak Liman guna meningkatkan peformans fisiologi broiler.  

 

D.  Kerangka Pemikiran   

 

Broiler merupakan ternak yang memiliki banyak manfaat dalam segi ekonomis, 

namun broiler memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik, sehingga broiler 
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mudah terserang oleh penyakit baik penyakit dari luar tubuh yaitu 

mikroorganisme patogen (bakteri, jamur, dan virus) dan penyakit dari dalam yaitu 

adanya kandungan kolesterol darah yang cukup tinggi pada tubuh broiler. 

Kandungan kolesterol yang terkandung dalam darah broiler dapat menghambat 

jalannya makanan dan oksigen dalam darah, sehingga akan mengganggu proses 

pertumbuhan dan dalam keadaan kronis dapat berakibat pada kematian.  

 

Pakan yang memiliki kandungan lemak tinggi dapat menyebabkan kenaikan kadar 

LDL (Low Density Lipoprotein) dalam darah sehingga kolesterol dalam darah 

juga  meningkat, karena LDL merupakan lipoprotein yang mengandung banyak 

kolesterol. HDL (High Density Lipoprotein)  memiliki peran, yaitu mengangkut 

kolesterol dan lipoprotein lainnya yang sudah terakumulasi dari sel dan 

mengembalikan kolesterol ke hati untuk selanjutnya diekskresikan dalam empedu 

(Baigent and Clarke, 2008).  Menurut Asmarani (2012), meningkatnya kadar 

kolesterol dalam darah terutama LDL sering disebut penyakit hiperkolesterolemia. 

Hiperkolesterolemia akibat meningkatnya kadar LDL dalam darah dapat 

menyebabkan resiko terjadinya penyakit ateroklerosis, PJK (penyakit jantung 

koroner), dan penyakit saluran pembuluh darah lainnya.  Penyumbatan akibat 

menumpuknya kolesterol dalam darah mengakakibatkan proses penyerapan nutrisi 

rendah, mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh.  Oleh karena 

itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol khususnya 

LDL dan meningkatkan HDL adalah dengan menambahkan pakan berupa 

tanaman herbal yang memiliki kandungan flavonoid sehingga dapat meningkatkan 

kesehatan ternak dan berakibat pendapatan peternak terjaga dan stabil.  

 

Salah satu tanaman herbal yang mengandung zat aktif flavonoid tinggi sehinga 

dapat mencegah meningkatnya LDL yaitu Tapak Liman (Elephanthopus scaber 

L.). Menurut Widyamanda et al. (2013), sifat dari flavonoid yang dapat 

mengaktifkan enzim lipase.  Enzim lipase akan mengubah lemak berlebih dalam 

tubuh menjadi asam lemak dan gliserol sehingga tidak terjadi penimbunan lemak 

dalam tubuh ayam pedaging. Senyawa-senyawa yang diduga berperan dalam 

menurunkan kadar kolesterol yaitu fenolik, flavonoid, dan vitamin C. Gugus 
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hidroksil pada kolesterol bereaksi dengan gugus keton pada flavonoid membentuk 

hemiasetal (Burke, 1974). 

 

Senyawa bioaktif aktif lain yang terkandung dalam Tapak Liman antara lain 

saponin, tannin, dan minyak atsiri.  Senyawa di atas juga sangat bermanfaat bagi 

tubuh broiler untuk dapat tumbuh dan berkembang. Saponin juga berfungsi 

menurunkan akumulasi lemak karena saponin dapat mengikat garam empedu 

endogenus (endogenus bile cholesterol).  Saponin dapat menurunkan kadar lipida 

dan kolesterol darah dengan jalan menghambat penyerapan kolesterol endogenus 

(Azter, 2009).  Ditambahkan menurut Suharti et al. (2008), kerja tanin atau 

saponin dapat menurunkan kandungan kolesterol dengan cara menghambat 

absorpsi kolesterol atau dengan meningkatkan ekskresi kolesterol melalui feses. 

Minyak atsiri umumnya dikenal sebagai cholagoga.  Aktivitas cholagoga saluran 

empedu akan meningkatkan volume empedu yang disekresikan di duodenum, 

peningkatan jumlah empedu diduodenum akan mengurangi sintesis kolesterol 

yang merupakan bahan baku untuk produksi empedu dari kolesterol yang tersedia 

dalam darah.  Kolesterol darah  rendah karena dikonsumsi dengan membentuk 

empedu (Djamhuri, 1981). 

 

Perlakuan penambahan Tapak Liman yang memiliki kandungan antioksidan, 

flavonoid, dan saponin diharapkan dapat menurunkan kadar kolesterol khususnya 

LDL sebagai kolesterol jahat dan meningkatkan HDL sebagai kolesterol baik.  

Pemberian dosis Tapak Liman ini bedasarkan sediaan obat yang dikonsumsi oleh 

manusia dan telah diuji oleh BPOM yaitu dalam satu kapsul terdapat 2 g 

simpilisia Tapak Liman dengan anjuran pakai yaitu 3 kali sehari 2 kapsul dengan 

berat rata-rata orang dewasa adalah 50 kg sehingga dosis anjuran untuk penelitian 

ini yaitu 240 mg/KgBB.  Menurut Artha et al. (2017), ekstrak daun singawalang 

yang mengandung flavonoid, alkaloid dan tanin dengan dosis 90, 180 dan 360 

mg/KgBB dapat menurunkan kadar kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

pada tikus jantan hiperkolesterolemia. Penelitian Kamalia et al. (2014) 

menyatakan bahwa perlakuan pemberian daun katuk dengan level dosis 1%,2%, 

dan 3% menghasilkan kadar LDL masih dalam kadar standar yaitu 42,73., 54,75., 
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dan 43,87 mg/dl dan kadar HDL masih dalam standar sebesar 42,15., 35,45., dan 

58.43 mg/dl.  

 

E.  Hipotesis  

 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. terdapat pengaruh pemberian Tapak Liman (Elephanthopus scaber L.) 

terhadap kadar HDL dan LDL pada serum darah broiler; 

2. terdapat dosis terbaik pemberian Tapak Liman (Elephanthopus scaber L.) 

terhadap kadar HDL dan LDL pada serum darah broiler.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Broiler 

 

Broiler merupakan istilah strain ayam yang mempunyai ciri khas yaitu tingkat 

pertumbuhannya yang cepat di bandingkan dengan ayam jenis lainnya, sehingga 

dalam waktu singkat sudah dapat dipasarkan kepada konsumen (Amrullah, 2004).  

Strain broiler yang sering dipelihara di Indonesia yaitu Cobb, Lohmann, Ross, dan 

Hubbard serta ada juga strain yang tidak diperjualbelikan di Indonesia antara lain 

Isa Vedette, Arbor, dan Acres (Tamalludin, 2012).  Berikut merupakan Taksonomi 

ayam menurut Rasyaf (2011) : 

Kerajaan  :  Animalia  

Subkerajaan  :  Metazoa  

Filum   :  Chordata 

Subfilum  :  Vertebrata 

Divisi   :  Carinathae 

Kelas   :  Aves  

Ordo   :  Galliformes 

Famili   :  Phasianidae 

Genus   :  Gallus  

Spesies   :  Gallus gallus domesticus 

 

Hardjoswaro dan Rukminasih (2000) menyatakan bahwa broiler dapat 

digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging, yang artinya ayam 

tersebut dipelihara khusus untuk menghasilkan daging.  Pada umumnya broiler 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bentuk tubuh besar, pertumbuhan badan dan 

bulu cepat, sangat efisien dalam mengubah ransum menjadi daging. Broiler yang 
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baik memiliki ciri-ciri yaitu lincah, aktif, nafsu makan dan minum tinggi, dan 

pertumbuhan berlangsung secara cepat (Suprijatna, 2005).  Broiler dapat dilihat 

pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1.  Broiler (Umiarti, 2020) 

 

Pertumbuhan dan produktivitas broiler dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, 

iklim dan faktor penyakit yang menyerang.  Produktivitas broiler yang unggul 

tidak berasal dari faktor genetik saja namun lingkungan mempunyai peran yang 

cukup besar.  Suhu lingkungan yang disukai broiler untuk berproduksi dengan 

baik yaitu berkisar antara 18--21 0C, namun dengan lingkungan iklim Indonesia 

yang tropis disinari matahari sepanjang hari memungkinkan ayam banyak minum 

dan mengruangi konsumsi ransum.  Ransum yang berkualitas dan berkuantitas 

merupakan faktor utama terhadap produktivitas ternak.  Pertumbuhan yang cepat 

dan optimal membutuhkan pakan atau ransum yang berkualitas baik yaitu dari 

segi nutrisi dan segi  palatabilitasnya seperti (asam amino, asam lemak, vitamin, 

dan mineral).  Setelah faktor suhu sudah teratasi dan manajemen pemeliharaan 

diperbaiki, teknologi dianjurkan dalam pemeliharaan broiler untuk 

mengoptimalkan hasilnya (Habeahan, 2003). 
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B.  Tapak Liman 

 

Semak tumbuh liar, biasanya tumbuh baik dalam jumlah banyak di tepi jalan, 

pematang dan lapangan rumput.  Tapak Liman dapat ditemukan dari dataran 

rendah sampai ketinggian 1.200 mdpl.  Tanaman ini dapat tumbuh dan bertahan 

dalam waktu lama memiliki batang pendek dan kaku, tingginya 30--60 cm dan 

permukaan daun kasar tunggal berkumpul pada permukaan tanah membentuk 

roset akar.  Daun bentuknya jorong, tepi melekuk dan bergerigi tumpul, ujung 

tumpul, permukaan berambut kasar, tulang menyirip, warnanya hijau tua, panjang 

10--18 cm dan lebar 3--5 cm. Tangkai bunga muncul dari tengah-tengah roset 

dengan tinggi 60--75 cm.  Batang tangkai kaku dan liat, berambut panjang dan 

rapat, bercabang dan beralur. Daun bertangkai kecil,  jarang, panjang 39 cm dan 

lebar 13 cm.  Bunga kompleks berbentuk pineal terletak di ujung batang dan 

berwarna ungu.  Buahnya keras, berbulu, massa hitam.  Akar atas yang besar 

berwarna putih (Erni, 2014).  Tanaman Tapak Liman (Elephanthopus scaber L.) 

dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2.  Tanaman Tapak Liman (Anggraini, 2004) 

 

Tanaman yang memiliki fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, 

antara  lain  labu  siam,  kunyit,  jinten  hitam,  jati  belanda,  bawang  putih, 

temulawak, Tapak Liman, dan sebagainya (Nilawati et al., 2008).  Menurut Erni 

(2014), Tapak Liman berasal dari Amerika tropis dan sekarang banyak ditemukan 

di negara-negara Asia (misalnya Cina) dan Polinesia.  Di Indonesia, tanaman ini 
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tumbuh di dataran berumput, di sepanjang tepi jalan, di tanggul dan di tepi hutan 

pada ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut. 

 

Tumbuhan ini banyak ditemukan di Lapangan rumput dan disebut sebagai gulma. 

Tapak Liman memiliki nama daerah di Indonesia antara lain balagaduk, jukut, 

cangcang-cangcang, tutup bumi (sumatera), tapak tana (Madura), Tapak Liman 

(sunda dan Indonesia) (Soedibyo, 1998).  Taksonomi tumbuhan dari 

Elephantopus scaber L. sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonale 

Subkelas  : Asteridae 

Bangsa  : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Elephanthopus 

Spesies  : Elephanthopus scaber L. (Yuniarti, 2008).  

 

Tapak Liman telah ditemukan tumbuh di Kebun Raya Purwodadi pada ketinggian 

300 m di atas permukaan laut di daerah yang agak teduh atau terbuka dengan 

kekuatan 100--11.000 kaki kubik di tanah abu kasar dengan pH 5,8--6,7.  Tipe 

iklim berdasarkan klasifikasi Schmitt dan Ferguson meliputi C agak lembab 

dengan curah hujan tahunan 2.018--2.372 mm; kelembaban relatif 70--80%; suhu 

rata-rata minimum 20,74 °C dan maksimum 30,88 °C, fluktuasi suhu bulanan dari 

19,16 °C menjadi 34,8 °C, dengan suhu rata-rata harian 25,4 °C (Solikin, 2012).  

Kandungan zat utama dalam tanaman Tapak Liman antara lain, 

flavonoidaluteolin-7 glucosid, epiprielinol, Lupeol dan stigmasterin, 

isodeoxyelephantopin, stigmasterol, elephantopin, deoxyelephantopin  

(Soejarwo, 2011). 

 

Tanaman Tapak Liman yang merupakan tanaman herbal memiliki berbagai 

manfaat dibidang perobatan dan diuretik antara lain, anti bakteri, antidiabetes, 
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mengobati arthritis, antiinflamasi, antitumor, dan dapat menurunkan kadar LDL 

pada hewan percobaan (Sulastri, 2008 dan Nasri, 2012).  Ditambahkan menurut 

Candra (2011),  manfaat flavonoid dan eugenol dapat digunakan sebagai 

antioksidan, sehingga dapat menetralkan kadar kolesterol dan antikanker. 

 

C.  Zat Aktif Tapak Liman 

  

Menurut Azter (2009), melalui hasil penelitian fitokimia daun Elephanthopus 

scaber L. mengandung flvonoid, tanin, saponin, minyak atsiri, dan steroid/ 

triterpenoid.  Flavonoid merupakan senyawa C15 yang terkandung dalam tanaman 

berupa flavon, antosianin, auron, isoflavon, kalkon, dan leukosianin (Sabirin, 

1996).  Menurut Dharma et al. (2013), hasil yang diperoleh dari pengujian Tapak 

Liman yaitu Alkaloid (+), terpenoid (+), steroid (+), fenolik (+), flavanoid (+), 

saponin (+).  

 

Flavanoid dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menurunkan 

penyerapan kolesterol dan asam empedu pada usus halus, sehingga terjadi 

peningkatan ekskresi lewat feses, hal ini menyebabkan meningkatnya 

pembentukan asam empedu dari kolesterol pada sel-sel hati, sehingga akan 

menurunkan kadar lemak karena diubah menjadi energi (Sucipto, 2008). 

Meningkatkan kadar prostasiklin yaitu subtansi yang diproduksi oleh endothelium 

pembuluh darah dan menyebabkan vasodilatasi, menghambat pembentukan 

platelet darah (kepingan sel-sel darah) dan gumpalan darah serta menghambat 

masuknya kolesterol LDL (kolesterol jahat) ke dalam dinding pembuluh darah 

(Zain, 2011). Menurut BPOM (2004), tanaman Tapak Liman mengandung 

flavonoid yang tinggi sebesar 6,2 %.   

 

Menurut Sukaryana dan Priabudiman (2014), tanaman beluntas yang memiliki 

kandungan flavonoid dan saponin dapat digunakan untuk menurunkan kadar 

kolesterol dan pemberian ekstrak daun beluntas selama 3 minggu yang dimulai 

pada umur 1 minggu menghasilkan kandungan total kolesterol (156 ml/dl), HDL 

(44 mg/dl), dan LDL (144 ml/dl) darah broiler terendah.  Mekanisme kerja tanin 
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atau saponin dalam menurunkan kolesterol diketahui melalui beberapa cara antara 

lain dengan menghambat absorpsi kolesterol atau dengan meningkatkan ekresi 

kolesterol melalui feses (Suharti, 2008).  Pemberian saponin dapat meningkatkan 

permeabilitas dinding sel pada usus dan meningkatkan penyerapan zat makanan, 

sehingga nilai konversi ransum yang dihasilkan lebih baik (Johnson, et al., 1986; 

Onning et al., 1996). Struktur senyawa yang terkandung dalam flavonoid dapat 

dilihat pada Gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Struktur senyawa flavonoid (Shapiera, 2019) 

 

Tannin dapat menurunkan kandungan kolesterol yaitu dengan cara menghambat 

penyerapan kolesterol atau meningkatkan eskresi (pengeluaran) koelsterol melalui 

kotoran broiler (ekskreta) (Suharti et al., 2008).  Asupan fitosterol 2--3 gr/hari 

menurunkan kadar kolesterol total dan LDL sebesar 9--20% (Lichtenstein, 2001). 

Fitosterol menghambat absorbsi kolesterol diet dan bilier di usus dengan 

berkompetisi dan menggeser kolesterol pada pembentukan mixed micelles di 

lumen usus sehingga kadar kolesterol intrasel enterosit menurun (Ramaswamy, 

2002). Selain itu, fitosterol juga diduga terlibat pada metabolisme lipoprotein 

melalui mekanisme kompensasi hepar akibat hambatan absorbsi kolesterol 

(Volger, 2001). Son et al. (2007) melaporkan bahwa diosgenin (saponin steroid) 

merupakan senyawa yang sangat bermanfaat untuk mengontrol 

hiperkolesterolemia dengan menghambat absorpsi kolesterol dan meningkatkan 

sekresi kolesterol. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma et al. (2012) 

bahwa pemberian ekstrak etanol daun Tapak Liman mampu menurunkan kadar 

Low Density Lipoprotein darah mencit yang lebih rendah dibandingkan kontrol 

positif. Pengaruh ekstrak etanol daun Tapak Liman terhadap penurunan kadar Low 

Density Lipoprotein darah mencit diduga karena aktivitas antioksidan dari 

flavanoid yang terkandung di dalam daun Tapak Liman tersebut, jika molekul 

yang mengandung elektron seperti guanin DNA. DNA yang terserang radikal 

bebas, maka akan terjadi kesalahan replikasi DNA.  Kesalahan ini akan 

menyebabkan kerusakan DNA yang memicu oksidasi Low Density Lipoprotein, 

kolesterol dan lipid.  Antioksidan dari daun Tapak Liman dapat meredam aksi 

radikal bebas tersebut, dengan cara melindungi sel endotel sehingga penumpukan 

kolesterol pada dinding pembuluh darah dapat dicegah, pada saat inilah kadar Low 

Density Lipoprotein menurun dan kadar High Density Lipoprotein meningkat 

(Dharma et al., 2012). 

 

Daun Tapak Liman merupakan sumber saponin yang baik. Diisolasi untuk 

berbagai penggunaan komersial. Di antara semua pelarut yang dipelajari, bahwa 

ekstrak air menunjukkan kandungan diosgenin yang tinggi (69,37 µg/ml) di 

Elephantopus scaber L. Kisaran tertinggi berikutnya dari kandungan diosgenin 

tercatat untuk ekstrak etanol (33,02 µg/ml) diikuti oleh ekstrak kloroform (32,72 

µg/ml) dan perkiraan terendah tercatat (11,04 µg/ml) dalam ekstrak metanol 

(Kharat et al., 2015). Minyak Atsiri pada Tapak Liman mengandung asam 

heksadekanoat 43,3%, tetrahyronalphthalelol dimetil isopropyl 14,1%, b-

sesquiphellandrene 8,3%, asam octadecadienoic 5,5%, dan fitol 5,2 %  

(Daniel, 2006). 

 

Empat senyawa fenolik penting yaitu asam klorogenat, asam ferulic, asam galat 

dan protocateuchine diidentifikasi dan diukur dengan bantuan metode RP-HPLC 

yang dikembangkan. Hasil menunjukkan adanya asam klorogenat (3,481mg/g), 

asam ferulic (0,842 mg/g), asam galat (0,668 mg/g) dan asam protocateuchic 

(0,086 mg/g). Total kandungan fenolik dan flavonoid dalam ekstrak metanol 

ditemukan 16,24±1,61 mg/g GAE dan 12,87±0,043 mg/g QE. In vitro tes 
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antioksidan dan antidiabetes dilakukan sesuai protokol standar. Nilai IC untuk in 

vitro Metode DPPH ditemukan (0,167±1,21 mg/ml), dalam uji DNS (0,522±0,04 

mg/ml) dan (0,364±0,03 mg/ml) untuk metode pati-Iodine dalam ekstrak metanol 

E. scaber (Shukla et al., 2020). 

 

D.  Kolesterol 

 

Kolesterol merupakan lemak yang terletak dalam dinding pembuluh darah atau 

jaringan hepar.  Kolesterol dapat menyebabkan arterosklerosis akibat dari pakan 

yang dikonsumsi mengandung kolesterol dan mengakibatkan terjadi penimbunan 

kolesterol pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan penyakit 

jantung (Tillman et al., 1998).  Kolesterol pada umumnya dapat disintesis  oleh  

sel  tubuh pada  semua  organ,  namun  kebanyakan  kolesterol disintesis oleh sel 

hati dengan jumlah sekitar 500 mg/hari (Ganong, 1983).  Kolestrol berasal dari 

makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut dan juga dapat berasal dari 

kolestrol hewan, misalnya hati, otak, daging, kuning telur dan organ dalam 

lainnya (Sofro,1990).  

 

Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk keperluan pembangunan membran sel dan 

membran organel-organel sel.  Selain itu kolesterol juga diperlukan untuk 

pembentukan hormon-hormon steroid yang disintesis misalnya oleh kelenjar 

suprarenalis serta untuk menyusun garam empedu.  Daging ayam broiler 

mengandung kolesterol sekitar 200 mg/0,1 kg (Massola et al., 2016).  Kolesterol 

yang berasal dari makanan memegang peranan penting, karena sterol utama di 

dalam tubuh, serta komponen permukaan sel dan membran intraseluler.  

Adrenochorticotropic Hormone yang diproduksi dalam ulah sedikit akan 

mempengaruhi jumlah kolesterol terutama HDL karena High Density Lipoprotein 

diperlukan untuk produksi ACTH (Kusnadi, 2006). 

 

Penurunan High Density Lipoprotein dapat disebabkan oleh 1) aliran masuknya 

kolesterol dari lipoprotein yang potensial kolesterolnya rendah (High Density 
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Lipoprotein) menuju membran sel, 2) penggunaan High Density Lipoprotein 

untuk sintesis senyawa steroid seperti hormon atau garam empedu di hati (Murray 

 et al., 2003).  Kadar kolesterol darah ayam normal berkisar antara 125 --200 

mg/dl (Mangisah, 2003). 

 

Kolesterol dapat disintesis di hati dari asetat yang diregualsi oleh enzim HMG 

CoA reduktase.  Enzim HMG CoA reduktase berperan mengubah β-OH-β-

methylglutaril Co-A menjadi asam mevalonat.  Kolesterol bersifat menghambat 

HMG Co-A reduktase sehingga jika kolesterol dalam makanan meningkat, maka 

sintesis kolesterol di hati menurun dan sebaliknya.  Kolesterol plasma menurun 

oleh hormon tiroid yang menigkatkan reseptor LDL dan oleh estrogen yang 

menurunkan LDL dan menigkatkan HDL (Poedjiadi, 2006). 

 

D.  High Density Lipoprotein (HDL)  

 

High Density Lipoprotein (HDL) sering disebut juga α-lipoprotein merupakan 

tergolong dalam salah satu kelompok lipoprotein plasma yang berfungsi sebagai 

transportasi kolesterol dan trigliserida serta digunakan pada metabolisme VLDL 

dan kilomikron.  Selain itu, HDL adalah tempat penyimpanan Apo-E dan Apo-C 

yang digunakan untuk metabolisme kilomikron dan VLDL.  Protein yang saling 

berikatan dengan lipoptotein disebut Apolipoprotein (Murray, 2009). 

 

Komponen utama High Density Lipoprotein adalah protein dan molekul lipid 

terkecil dengan kepadatan molekul tinggi.  Kadar HDL yang tinggi  melindungi 

tubuh dari penyakit jantung.  Hati mensintesis lipoprotein dalam bentuk kompleks  

apolipoprotein dan fosfolipid yang membentuk partikel kolesterol bebas.  Sebuah 

enzim plasma yang disebut lesitin kolesterol asiltransferase (LCAT) mengubah 

kolesterol bebas menjadi  ester kolesterol (yang lebih hidrofobik) dan ditransfer ke 

inti lipoprotein, memberikan HDL yang  baru disintesis bentuk globular.  Partikel 

HDL bertambah besar saat bersirkulasi melalui aliran darah dan mengandung 

lebih banyak molekul kolesterol dan  fosfolipid daripada sel dan lipoprotein lain 

misalnya, ABCG1 dan protein transpor fosfolipid (PLTP)(Murray, 2009).  HDL 
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terutama merupakan protein, ini adalah molekul lipid terkecil dengan kepadatan 

molekul tinggi.   

 

Lipoprotein dengan densitas tinggi dibawa ke hati melalui dua cara yaitu cara 

langsung dan cara tidak langsung.  Cara langsung yaitu kolesterol HDL diambil 

melalui SR_B1 oleh hepatosit (Fauci et al., 2008). Cara tidak langsung menurut 

Notoatmodjo (2012), HDL yang mengandung kolesterol ester bertukar dengan 

VLDL yang mengandung trigliserida dan low density lipoprotein melalui CETP, 

sehingga kolesteril ester akan dibawa ke hepar melalui perangsang LDL. High 

density lipoprotein yang kaya dengan trigliserid akan dihidrolisis oleh HTGL 

(hepatic triglyseride lipase).  

 

High density lipoprotein adalah senyawa rendah lemak total, tinggi protein dan 

terbuat dari lemak endogen di hati.  Karena kandungan kolesterolnya yang lebih 

rendah daripada LDL dan fungsi penghilang kolesterolnya, HDL sering disebut 

sebagai kolesterol baik.  HDL digunakan untuk mengangkut kelebihan kolesterol 

dari seluruh jaringan tubuh ke hati.  Oleh karena itu, HDL merupakan lipoprotein 

yang membantu membuang kelebihan kolesterol dalam jaringan.  Jika kadar HDL 

dalam darah cukup tinggi, penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah dapat 

dihindari (Wirahadikusumah, 1985). 

 

Hasil penelitian Musa et al. (2006) menunjukkan adanya korelasi negatif antara 

kadar kolesterol dengan HDL dalam serum darah. Pernyataan  Hasanuddin et al. 

(2014) bahwa HDL sangat dipengaruhi oleh kadar kolesterol dalam darah. Tinggi 

rendahnya kadar HDL dalam darah berhubungan dengan kadar kolesterol serta 

aktivitas sintesis senyawa steroid dan garam empedu (Murray et al., 2003).   

 

Murray et al. (2003) menyatakan bahwa penurunan high density lipoprotein 

disebabkan oleh masuknya kolesterol dari lipoprotein yang potensial 

kolesterolnya rendah (high density lipoprotein) menuju membran sel, dan 

penggunaan  (high density lipoprotein)  untuk sintesis senyawa steroid seperti 

hormon atau garam empedu di hepar. HDL dipengaruhi oleh pakan, gen, 
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lingkungan dan keadaan ternak. Apabila tingkat kenyamanan broiler  semakain 

baik maka HDL akan mengangkut kolesterol untuk dibawa kembali ke hepar yang 

selanjutnya akan dipecah lalu dibuang ke dalam kantung empedu sebagai cairan 

asam empedu (Yusniar dan Nilasari, 2009).  Broiler yang normal memiliki  Kadar 

High Density Lipoprotein darah  40--60 mg/dl (Manoppo et al., 2007).  

 

Metabolisme kolesterol HDL dimulai dengan HDL, yang dilepaskan sebagai 

partikel kecil kolesterol rendah yang mengandung apolipoprotein (apo) A, C, dan 

E yang disebut nascent HDL.  HDL yang tumbuh berasal dari usus halus dan hati, 

berbentuk pipih dan mengandung apolipoprotein A1.  Peningkatan kolesterol 

HDL mengakses makrofag untuk mengambil kolesterol yang disimpan dalam 

makrofag.  Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, peningkatan HDL 

digantikan oleh HDL dewasa globular.  Kolesterol bebas dari makrofag harus 

diangkut ke permukaan membran sel makrofag untuk dapat mengambil kolesterol 

HDL baru, yang dibantu oleh melalui kaset pengikat adenosin trifosfat 

transporter1, atau disingkat ABC1 (Adam, 2006).  Pengambil kolesterol bebas 

dalam makrofag, kolesterol bebas diesterifikasi menjadi kolesterol ester 

menggunakan enzim LCAT.  Beberapa ester kolesterol yang dibawa oleh HDL 

melalui dua cara.  Jalur pertama menuju ke hati dan ditangkap oleh reseptor 

SRB1.  Metode kedua adalah VLDL dan LDL dengan CETP.  Fungsi HDL untuk 

mensuplai kolesterol dalam makrofag memiliki dua jalur.  Ada jalur ke langsung 

di hati dan secara tidak langsung melalui VLDL dan LDL ke hati, yang 

mengangkut kolesterol kembali ke hati (Adam, 2006). 

 

E.  Low Density Lipoprotein (LDL) 

 

Brown dan Goldstein (1994) menemukan bahwa LDL terdiri dari inti dari 1.500 

molekul kolesterol yang terbungkus dalam lapisan fosfolipid dan molekul 

kolesterol tidak teresterifikasi.  Bagian hidrofilik dari molekul terletak di luar, 

memungkinkan LDL larut dalam darah atau cairan ekstraseluler.  Sebuah protein 

besar yang disebut apoprotein B100 mengenali dan mengikat reseptor LDL, yang 

memainkan peran penting dalam regulasi metabolisme kolesterol. Protein utama 
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pembentuk LDL adalah Apo B (apolipoprotein B).  Karena kandungan lemak 

jenuh yang tinggi, LDL dipertahankan pada tingkat dalam darah.  LDL dapat 

menyebabkan kolesterol menempel pada dinding pembuluh darah.  LDL 

bertanggung jawab untuk mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan (Murray, 

2009). 

 

Liproprotein berdensitas rendah merupakan lipoprotein mengandng paling banyak 

kolesterol.  Beberapa kolesterol di LDL akan dibawa ke hati dan jaringan 

ekstrahepatika (seperti ovarium, galndula adrenal yang mempunyai perangsang 

LDL, dan testis).  Sisanya dari kolesterol akan mengalami penguraian oleh 

oksigen dan ditangkap SRA (scavenger-A di makrofag serta menjadi foam cell 

(sel busa).  Semakin banyak kandungan LDL dalam plasma akan sering terjadi 

oksidasi dan sel makrofag menangkapnya dan kadar kolesterol yag terkandung 

dalam LDL akan mempengaruh jumlah kolesterol yang teroksidasi (Adam, 2006).  

 

LDL kaya akan kolesterol. Partikel ini mengandung 10% trigliserida, 40% 

kolesterol dan kolesterol ester, 30% fosfolipid dan 20% protein (Murray et al., 

2003).  LDL adalah pembawa lemak dan mengandung kolesterol yang sangat 

tinggi, dimana terdiri dari lemak endogen di hati.  Sekitar 50% LDL 

dimetabolisme jaringan perifer dan 50% sisanya diserap oleh hati (Hanafi, 2007).  

LDL adalah kolesterol jahat karena memiliki sifat aterosklerotik (mudah 

menempel pada lapisan pembuluh darah dan mengurangi pembentukan reseptor 

LDL) ini meningkatkan kadar kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein).   

Kelebihan kolesterol dalam pembuluh darah mengembalikan HDL ke hati dan 

diekskresikan dalam empedu (Heslet, 1996). 

 

Menurut Sudoyo et al. (2007), kolesterol lipoprotein rendah (Low Density 

Lipoprotein)  sering disebut sebagai lemak jahat karena adanya penempelan 

kolesterol didinding pembuluh darah dan dapat menyebabakan penyumbatan 

pembuluh darah.  Jika terjadi penyumbatan di jantung akan menyebabkan 

penyakit jantung koroner dan terjadi penyumbatan pada otak akan menyebabkan 

stroke.  
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Kadar kolesterol LDL  yang tinggi berkaitan erat dengan penyakit jantung koroner 

dan kardiovaskular, sedangkan Kadar kolesterol HDL yang tinggi dalam darah 

akan menyebabakan penurunan resiko penyakit jantung koroner.  Cara untuk 

mengatasi kadar kolesterol LDL yang tinggi yaitu dengan cara meningkatakan 

asupan lemak tak jenuh, serat, protein nabati, dan menghidari makanan yang 

mengandung lemak jenuh dan kolesterol serta melakukan progarama penurunan 

berat badan (Tjay dan Rahardja, 2007; Sacher dan McPherson, 2004).  Kadar Low 

Density Lipoprotein ayam yang normal sebesar 95--125 mg/dl (Manoppo et al., 

2007).  

 

Menurut Bambang (2005), selama  peredaran darah kolesterol cenderung 

menempel pada dinding pembuluh darah akibat oksidasi, sehingga mempersempit 

lumen pembuluh darah.  Proses ini terjadi karena sifat  LDL (Low Density 

Lipoprotein)  yang sangat aterogenik.  Kondisi seperti ini akan menyebabkan 

peredaran darah  tidak merata dan lemak yang larut dalam lemak dalam darah 

akan semakin tidak mencukupi untuk metabolisme, sehingga mengganggu 

keseimbangan antara suplai dan kebutuhan  oksigen.  Basmacioglu dan Ergul 

(2005) menunjukkan bahwa nilai  kolesterol darah normal pada ayam pedaging 

adalah kolesterol total 52--148 mg/dL, trigliserida <150> 22 mg/dL dan LDL < 

130 mg/dL.  Ditambahkan kadar Low Density Lipoprotein darah pada unggas 

berkisar 35,40--62,07 mg/dl (Fita, 2007). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada Februari 2022--Maret 2022 di Unit Kandang Ayam 

Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Analisis kadar 

HDL dan LDL di Laboratorium Klinik Pramitra Biolab Indonesia – Lampung. 

 

B.  Alat dan Bahan Penelitian 

 

a. Alat penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kandang broiler yang digunakan 

selama penelitian, 1 unit; sekat atau chick guard untuk membagi 12 petak; litter 

berupa sekam padi dan koran bekas, 25 unit; baby chick feeder (BCF), 12 unit; 

tempat air minum manual, 12 unit; terpal plastik untuk tirai kandang, 4 unit; 

lampu bohlam kuning 45 watt sebagai pemanas, 12 unit; nampan dipping, 1 unit; 

ember, 2 unit; hand sprayer dan fogger, 1 unit; timbangan analitik, 1 unit; 

termohigrometer, 1 unit; karung dan plastik, 1 unit; disposable syring, 12 unit dan 

tabung tutup kuning, 12 unit; peralatan laboratorium untuk pengujian kadar HDL 

dan LDL (cup sampel, tray kenzo, reagen LDL dan HDL, blangko); Sterofoam; 

alat tulis, kertas, dan kamera. 

 

b. Bahan penelitian 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah DOC broiler strain Lohman  

Japfa MB202, ransum broiler komersil BR-1 pemberian secara adlibitum, bubuk 
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Tapak Liman (Elephantopus scaber L.), dan air minum yang diberikan secara 

adlibitum dengan menggunakan empat perlakuan yang berbeda yaitu P0 : air 

minum tanpa campuran Elephantopus scaber L., P1 : air minum dengan 120 

mg/kg bb/hari Elephantopus scaber L., P2 : air minum dengan 240 mg/kg bb/hari 

Elephantopus scaber L., P3 : air minum dengan 480 mg/kg bb/hari Elephantopus 

scaber L. 

 

C.  Rancangan Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 

perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali.  Perlakuan yang 

diberikan dalam penelitian ini yaitu menambahkan bubuk Tapak Liman 

(Elephanthopus scaber L.) ke dalam air minum dengan dosis berbeda pada setiap 

perlakuan dan diberikan pada 96 ekor broiler strain Japfa MB 202 melalui 12 

petak percobaan dengan setiap petak diisi dengan 8 ekor broiler yang terdiri dari :  

P0 : air minum tanpa campuran Elephantopus scaber L. (kontrol);  

P1 : air minum dengan 120 mg/kg BB/hari Elephantopus scaber L.;  

P2 : air minum dengan 240 mg/kg BB/hari Elephantopus scaber L.;  

P3 : air minum dengan 480 mg/kg BB/hari Elephantopus scaber L.; 

 

Penggunaan dosis pada penelitian ini berdasarkan produk untuk manusia sebagai 

obat herbal dengan satu kapsul berisikan 2 g simpilisia Tapak Liman. Perhitungan 

dosis berdasarkan mg ekstrak dari Tapak Liman pada sediaan kapsul dan jumlah 

yang akan dikonsumsi oleh broiler sebagai berikut :  

- kandungan setiap kapsul sediaan Tapak Liman= 2 g 

- dosis untuk manusia     = 3 kali/hari 

- rata-rata berat badan manusia dewasa  = 50 kg 

hasil perhitungan yaitu : 

mg yang akan dikonsumsi = 3 kali/hari x 2 kapsul x 2.000mg = 12.000 mg 

dosis sediaan yang digunakan = 12.000 mg/50 kg =240 mg/kg BB/hari 
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Berdasarkan perhitungan di atas, sediaan yang diberikan pada broiler yaitu 

sebesar 240 mg/kg BB/hari, sehingga P1 dan P3 akan digunakan di bawah dan 

diatas standar yang digunakan yaitu 120 mg/kg BB/hari dan 480 mg/kg BB/hari. 

Tata letak kandang penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.   

 

P0U1 P0U3 P2U1 P2U2 P0U2 P3U1 

P1U2 P1U1 P3U2 P2U3 P3U3 P1U3 

Gambar 4. Tata letak kandang penelitian 

Keterangan : 

P :  Perlakuan  

U :  Ulangan  

 

Pemberian air minum dilakukan secara adlibitum dan pemberian Elephanthopus 

scaber L. dengan dosis yang berbeda setiap perlakuan diberikan pada keesokan 

pagi harinya setelah DOC tiba (hari ke-2). Elephanthopus scaber L. diberikan 

dengan perbandingan 200 ml dari kebutuhan air minum per ekor broiler, dan 

dipuasakan kurang lebih satu jam sebelum pemberian perlakuan yaitu pada pukul 

06.00–07.00 WIB dan memastikan bahwa Elephanthopus scaber L. habis 

dikonsumsi dalam sekali pemberian.  Selanjutnya, pada pukul 10.00 WIB air akan 

diganti dengan air biasa tanpa perlakuan secara adlibitum.  

 

D.  Pelaksanaan Penelitian  

 

a. Persiapan kandang 

 

Persiapan kandang dilakukan minimal 1--2 minggu sebelum DOC datang :  

1. membersihkan area kandang dari kotoran dan rumput liar; 

2. mencuci peralatan kandang dengan sabun seperti BCF (Baby Chick Feeder)  

dan water dringking; 

3. memasang tirai plastik kandang disemua sisi; 
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4. membuat sekat atau batasan dengan ukuran setiap petak 1 x 1 m sejumlah 12 

petak dengan setiap petak berisi 8 ekor broiler; 

5. memasang litter sekam padi dan alas koran setebal 10 cm; 

6. memasang lampu bohlam sebagai penerang dan pemanas; 

7. menyemprot area kandang dengan disinfektan; 

8. menyiapkan BCF (Baby Chick Feeder)  dan tempat minum manual; 

9. melakuakan pengasapan (fogging) untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen dan didiamkan selama 3 hari. 

 

b. Pemberian ekstrak Tapak Liman  

 

Koleksi ekstrak Tapak Liman yaitu : 

1. ekstrak Tapak Liman diperoleh dari bubuk kapsul komersil yang sudah 

diekstraksi; 

2. satu kapsul Tapak Liman berisi 2 g simpilisia Tapak Liman, sehingga berat 

ekstrak Tapak Liman dalam satu kapsul sekitar 0,42 g.  

3. pemberian ekstrak Tapak Liman disesuai dengan bobot badan harian broiler 

berdasarkan berat ekstrak simpilisia 2 g Tapak Liman dengan hasil ekstraksi 

sebesar 0,42 g; 

 

c. Teknis pemberian Tapak Liman 

 

Teknis pemberian Tapak Liman adalah : 

1. menimbang bobot harian broiler; 

bobot harian digunakan sebagai acuan untuk jumlah Tapak Liman yang akan 

diberikan. Dosis digunakan adalah tanpa perlakuan, 120 mg/kgBB/hari (P1), 

240 mg/kgBB/hari (P2), 480 mg/kgBB/hari (P3). Berat ekstrak satu kapsul 

(0,42 mg); 

2. rumus yang digunakan adalah :  

(bobot harian x dosis perlakuan) x (berat ekstrak satu kapsul /berat simpilisia 

satu kapsul) 



24 
 

 
 

3. misalkan bobot harian broiler adalah 60 g.  Jadi P1 adalah (60 x 120 mg/kgBB) 

x (0,42 mg/2000 mg) = 0,00151 mg Tapak Liman. P2 adalah 0,00302 mg 

Tapak Liman, dan P3 adalah 0,00604 mg Tapak Liman; 

4. mencampurkan Tapak Liman yang sudah ditimbang dengan air 200 ml 

perpetak perlakuan dan memberikan Tapak Liman sesuai jumlah yang 

diberikan selama 3 jam dan selanjutnya diganti dengan air minum biasa. 

 

d. Pemeliharaan  

 

Kegiatan pemeliharaan broiler selama 28 hari penelitian :  

1. melakukan pemeliharaan selama 28 hari; 

2. memisahkan broiler berdasarkan petak perlakuan sejak awal pemeliharaan 

yang terdiri dari 8 ekor broiler per petak percobaan; 

3. menghidupkan lampu untuk penerangan dan pemanas; 

4. memberikan ransum secara ad libitum;  

5.  menimbang sampel bobot broiler setiap petak perlakuan untuk mengetahui 

dosis pemberian harian; 

6. mengukur suhu dan kelembaban kandang setiap hari, pada pukul 06.00, 12.00, 

18.00, dan 22.00 WIB dengan pengamatan menggunakan thermohighrometer 

yang terletak di tengah kandang; 

7. melakukan program vaksinasi terdiri dari vaksin ND, IBD, dan AI. Vaksin IBD 

pada umur 14 hari melalui air minum dan melakukan vaksin ulang ND dan AI 

(Medivac ND-AI) pada umur 14 hari melalui subkutan kulit leher.  

 

e. Prosedur pengujian sampel darah 

 

Prosedur pengujian sampel darah yaitu : 

1. Pengambilan sampel darah dan isolasi serum  

     Pengambilan sampel darah dilakukan pada saat broiler berumur 28 hari. 

Sampel darah diambil dari satu ekor broiler pada setiap petak perlakuan. 

Sampel darah dikoleksi menggunakan jarum disposable syringe 3 ml lewat 

vena brachialis sebanyak 2--3 ml.  Sampel yang sudah didapatkan kemudian 
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dimasukkan dalam tabung tutup kuning yang berisikan gel separator 

(serum separator tube/SST) yang fungsinya memisahkan serum dan sel darah 

untuk mendapatakan serum, kemudian akan dikirimkan ke Pramita Biolab 

Indonesia untuk pemeriksaan HDL dan LDL. 

 

2. Persiapan sampel darah broiler 

Persiapan yang dilakukan pada sampel darah broiler yaitu : 

1) membiarkan darah pada tabung yang terisi gel separator membeku selama 

kurang lebih 30 menit;  

2) mensentrifuge tabung darah dengan kecepatan 1.500 rpm untuk memisahkan 

serum dan darah; 

3) melakukan pemeriksaan LDL atau HDL 

 

3. Pemeriksaan LDL dan HDL  

Pemeriksaan LDL dan HDL pada penelitian ini yaitu : 

1) menyiapkan cup sampel dan memberi label pada cup sampel; 

2) memasukkan sampel ke dalam cup sebanyak kurang lebih 300 ml dan menekan 

patient entry, kemudian memasukkan identitas sampel serta memilih parameter 

uji LDL atau HDL; 

3) meletakkan cup sampel pada tray kenzo dinomor yang sesuai dengan penamaan 

nomor patient entry saat mengentry data dari parameter pemeriksaan sampel; 

4) menekan exit sampai muncul menu awal. Tray kenzo akan berwarna hijau 

disalah satu nomor tempat meletakkan sampel setelah pemeriksaan diorder; 

5) memastikan reagen LDL atau HDL sudah pada tempatnya; 

6) memilih tombol start, lalu memilih select test (untuk memilih parameter 

pemeriksaan yang akan diuji (running) yaitu LDL atau HDL; 

7) memilih tombol calibration (alat akan memulai memeriksa); 

8) menunggu sampai hasil LDL atau HDL muncul; 

9) mencatat hasil pada blangko yang  sudah disediakan. 
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E. Peubah yang Diamati  

 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini yaitu HDL (High Density Lipoprotein) 

dan LDL (Low Density Lipoprotein) pada serum darah broiler dengan pemberian 

bubuk Tapak Liman (Elephanthopus scaber L.) dengan perlakuan yang berbeda.  

 

F. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dianalisis statistika dengan ANOVA dengan taraf  nyata 5 % 

dan jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Pengolahan data menggunakan program aplikasi statistika Microsoft Excel 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarakan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. perlakuan pemberian ekstrak tepung Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) 

sampai dosis 480 mg/Kg BB tidak berpengaruh secara nyata (P>0,05) 

terhadap kadar High Density Lipoprotein dan Low Density Lipoprotein serum 

darah broiler.  

2. pemberian Tapak Liman sampai dengan dosis 480 mg/Kg BB dapat 

digunakan untuk memperbaiki HDL dan LDL serum darah broiler.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang perlu disampaikan adalah : 

1. perlu dilakukan uji nutrien dan senyawa bioaktif yang terkandung dalam 

Tapak Liman sehingga dapat digunakan secara maksimal dan mudah 

diaplikasikan di lapangan.  

2. pengambilan sampel darah sebaiknya dilakukan setiap minggu, agar diketahui 

grafik perkembangan kadar kolesterol HDL dan LDL.    

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Adam, J. 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Pusat Penerbitan 

 Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas 

 Indonesia. Jakarta. 

 

Amrullah, I. K. 2004. Nutrisi Ayam Boiler. Cetakan ke-2. Lembaga Satu Gunung 

Budi. Bogor. 

 

Anggraini, C. R. 2004. Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) Isolasi dan 

Pendekatan Struktur Luteolin pada Daun. Skripsi. Fakultas Farmasi. 

Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 

 

Arief, M. I., I. T. Novriansyah., Budianto, dan M. Harmaji. 2012. Potensi bunga 

Karamunting (Melastoma malabathricum L.) terhadap kadar kolesterol total 

dan trigliserida pada tikus putih jantan hyperlipidemia yang diinduksi 

propiltiourasil. Prestasi. 1(2):118-126. 

 

Artha, C., A. Mustika, dan S. W. Sulistyawati. 2017. Pengaruh ekstrak daun 

Singawalang terhadap kadar LDL tikus putih jantan hiperkolesterolemia. 

Jurnal Kedokteran Indonesia. 5(2): 105-109.  

 

Asmarani, G. W dan E. Probosari 2012. Pengaruh pemberian buah papaya (Carica 

Papaya L.) terhadap kadar kolesterol LDL dan HDL pada tikus sprague 

dawley dengan hiperkolesterolemia. J. of Nutrition College. 1(1): 257-264. 

 

Astuti, M. 1993. Pengaruh variasi diet zat besi dan tempe terhadap kadar 

kholesterol, trigliserida, dan peroksida lemak dalam serum tikus. Agritech. 

13(2):2-8. 

 

Azter, A.A. 2009. Uji Efek Ekstrak Etanol Herba Tapak Liman (Elephantopus 

scaber L.) terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Darah pada Tikus Putih 

 Jantan yang Diinduksi Kafein. Skripsi. Program Studi Farmasi. Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah. Jakarta. 
 

Badan Pengawan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM).  

2004. Keputusan Kepala Badan Pengawan Obat dan Makanan Republik  

Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok  

Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia. Jakarta. 



41 
 

 
 

Bambang, H., I. Irawan., dan N. Iriyanti. 2005. Pengaruh asam lemak dan serat 

 kasar berbeda dalam ransum broiler terhadap kadar HDL dan LDL serum 

 darah. J. Animal Production. 7(1) : 27-33. 

 

Bariyah, S. M. 2008. Studi Penggunaan Tepung Daun Sembung (Blumea 

balsamfera) dalam ransum terhadap gambaran metabolisme lemak ayam 

broiler. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.  

 

Basmacioglu, H and M. Ergul. 2005. Research on the factor Affecting cholesterol 

 content and some other characteristics of eggs in laying hens. J. Veteriner

 Animal Science. 29(9) : 157-164. 

 

Bhatnagar, D., H. Soran, and P. N. Durrington. 2008. Hypercholesterolemia and 

its management. British Medical J. 337:503-508. 

 

Brown, M. S and Goldstein. 1994. The Hyperlipoprotein and Orther Disorders of 

Lipid Metabolism. in : Harrison’s Principle of Internal Medicine. 13th ed. 

New York. 2040-61. 

 

Brown, B. G., E. J. Schaefer, and D. Albers. 2003. Simvastatin and niacin, 

antioxidant vitamins or the 451 combination for the prevention of coronary 

disease. English Journal Medicine. 345:1583-1592. 
 

Burke, R. W., B. I. Diamondstone., R. A. Velapoldi dan O. Menis. 1974. 

Mechanisms of the Liebermann-Burchard and Zak color reactions for 

cholesterol. Clinical Chemistry. 20(7): 794-78. 

 

Candra. 2011. Kemangi Menjaga Kesehatan Reproduksi.  https://www.tribunnews  

.com/kesehatan/2011/09/28/kemangi-menjaga-kesehatan-reproduksi.. 

Diakses pada 25 Juli 2021. 

 

Carlson, B. S. E. M. 2009. Saponin: Biactivity and Potential Impact on Intestinal 

Health. Thesis. Amerika Serikat: The Ohio State University. 

 

Crespo and E. E. Garcia. 2001. Dietary fatty acid profile modifies abdominal fat 

deposition in broiler chikens. Poultry Science. 80: 71-78. 

 

Dalimartha, S. 2003. Tiga Puluh Enam Resep Tumbuhan Obat untuk Menurunkan 

Kolesterol. Edisi ketiga. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Daniel, M. 2006. Medical Plants : Chemistry dan Properties. Science Publishers   

Enfield. New Hampshire. 

 

Dharma, S., E. Nasri, dan Z. Rizal. 2012. Pengaruh pemberian ekstrak etanol daun  

Tapak  Liman  (Elephantopus  scaber  L.)  terhadap  kadar LDL (Low  

Density  Lipoprotein)  darah  mencit  putih  jantan. J. Farmasi Higea. 4(1) : 

8-15. 

 



42 
 

 
 

Dharma, S., Adirma, dan Elisma. 2013. Efek analgetik ekstrak etanol daun Tapak 

Liman (Elephantopus Scaber L.) pada mencit putih jantan. J. Farmasi 

Higea. 5(1): 82-90. 

 

Djaelani, M. A dan T. Silvana. 2015.  Pemberian teh kombucha pada air minum 

terhadap nilai LDL kolesterol dan HDL kolesterol darah ayam broiler 

(Gallus sp). Buletin Anatomi dan Fisiologi. 23 (2): 72-78. 

 

Djamhuri, A. 1981. Penelitian Pendahuluan tentang Khasiat Rhizoma Curcumae 

javanica (Temulawak) terhadap Kadar Kolestrol Darah. Laporan Penelitian. 

Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Erni. 2014. Atlas Tumbuhan Sulawesi Selatan. Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. 

Makassar.  

 

Fauci. 2008. Severe Sepsis and Septic Shock. Harison’s: Principles of Internal 

Medicine 17th Ed. The McGraw Hill Companies. E-book version. USA. 

 

Fernandez, M. L. and K. L. West. 2005. Mechanisms by which dietary fatty acids  

 modulate plasma lipids. J. Nutr. 135: 2075-8 

 

Fita, M. 2007. Pengaruh Pemberian Ekstrak Temulawak dan Ekstrak Kunyit 

melalui Air Minum terhadap Kadar LDL dan HDL Darah Ayam Broiler. 

Tesis. Universitas Jendral Sudirman. Purwokerto. 

 

Ifmaily and P. R. Fitriani. 2020. The antibacterial mouthwash of Tapak Liman 

leaves extract (Elephanthopus scaber L) against Streptococcus mutans. 

Jurnal Medika Hutama. 1(2):86-91.  

 

Ganong, W. F. 1983. Fisiologi Kedokteran. Edisi 10. Diterjemahkan oleh: Adji 

Dharma. EGC. Jakarta. 

 

Ganong, W. F. 2002. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran (Review of Medical 

Physiology). Edisi ke-20. Terjemahan: H. M. D. Widjajakusumah. Buku 

Kedokteran. E. G. C. Jakarta. 

 

Gee, J. M., J. M. Wal, K. Miller, H. Atkinson, F. Grigoriadou, M. V. W.  

 Wijnands, A. H. Penninks, G. Wortley, and I. T. Johnson. 1997. Effect of 

saponin on the transmucosal passage of b- lactoglobulin across the proximal 

small intestine of normal and b-lacoglobulin-sensitised rats. Toxicology. 

117: 219–228. 

 

Habeahan, M. 2003. Pengaruh Kulit Udang Terhadap Kolesterol Darah dan 

Daging Ayam Broiler. Skripsi. FMIPA. Universitas Medan. Medan. 

 

Hanafi, M. 2007. Metabolisme Lipida. FK UNAIR. Surabaya. 

 



43 
 

 
 

Hardjoswaro dan Rukminasih. 2000. Peningkatan Produksi Ternak Unggas. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Hartini, M. and D. A. Okid. 2009. Blood cholesterol level of hypercholesterolemia 

rat (Rattus norvegicus) after VCO treatment. J. Bioscience. 1(2):53-58. 

 

Heslet, L. 1996. Kolesterol. Terjemahan Anton Adiwijoto. PT. Kesaint 

Blanc Indah. Jakarta. 

 

Hasanuddin, S., V. D. Yunianto, dan Tristiarti. 2014. Profil lemak darah pada 

ayam broiler yang diberi pakan step down protein dengan penambahan air 

perasan jeruk nipis sebagai acidifier. J. Ilmu dan Teknologi Peternakan. 3: 

11-17. 

 

Huang, C. X. and Y. L. Zhang. 2013. The target of regulating the ATP-binding 

cassette A1 protein  (ABCA1): promoting ABCA1mediated cholesterol 

efflux in different cells. Current Pharmaceutical Biotechnology. 14(6): 623-

631. 

 

Isroli, E. Widiastuti, dan T. A. Sartono. 2018. Pengaruh aditif tepung Jahe 

(Zingiber officinale R) dalam pakan terhadap beberapa profil kimia darah 

ayam broiler. Prosiding. Seminar Nasional 5th FP. Pemanfaatan Sumber 

Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan Nasional. 86-90. 

 

Johnson, L. T., J. M. Gee, K. Price, C. Curl, and G. R. Fenwick. 1986. Influence 

of  on gut permeability and active native transpot in vitro. J. Nut. 116: 2270-

2277. 

 

Kamalia, A., Mujenisa, dan A. Natsir. 2014. Pengaruh penambahan berbagai level 

tepung daun katuk (Sauropus androgynus) terhadap kadar kolesterol, 

trigliserida, LDL dan HDL darah broiler. Buletin Nutrisi dan Makanan 

Ternak. 10 (1): 12-18.  

 

Kharat, S. N., R. Singh, and V. D. Mendhulkar. 2015. Quantitative analysis for 

“Diosgenin” content in Elephantopus scaber (Linn.) by HPTLC using 

successive solvent extraction method. Der Pharmacia Lettre. 7 (5):236-244 

 

Kusnadi, E. 2006. Pengaruh temperatur kandang terhadap konsumsi ransum dan 

komponen darah ayam broiler. J. Pegembangan Peternakan Tropis. 33 (3): 

197-202. 

 

Kusnadi, E. dan F. Rahim. 2009. Performa dan kandungan hormon Triiodotironin 

plasma ayam broiler akibat pengaruh cekaman panas di daerah tropik. 

Media Peternak. 32:155-162. 

 

Levy, E., S. Spahis, D. Sinnett, N. Peretti, S. F. Maupas, and E. Delvin. 2007. 

Intestinal cholesterol transport proteins: an update and beyond. Curr Opin 

Lipidol. 18:310-18. 



44 
 

 
 

Lichtenstein, A. H. and R. J. Deckelbaum. 2001. Stanol/sterol ester-containing 

foods and blood cholesterol levels. A statement for healthcare professionals 

from the nutrition committee of the council on nutrition, physical activity, 

and metabolism of the american heart association. Circulation.  

103:1177-1179. 

 

Maheshwari, V. 2020. Phytochemicals effective in lowering low-density 

lipoproteins. J. of Bio Engineering Research and Review. 7 (1): 16-23. 

 

Maligan, J. M., A. P. Marditia, dan  W. D. R Putri. 2015. Analisis senyawa 

bioaktif ekstrak mikroalga laut tetraselmis chuii sebagai sumber antioksidan 

alami. J. Rekapangan.  9(2). 

 

Mangisah, I. 2003. Pemanfaatan Kunyit dan Temulawak sebagai Upaya 

Menurunkan Kadar Kolesterol Broiler. Skripsi. Fakultas  Peternakan 

Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Manoppo, M. R. A., R. Sugihartuti, T. S. Adikara, dan Y. Dhamayanti. 2007. 

Pengaruh Pemberian Crude chrorella terhadap Total Kolesterol Darah 

Ayam Broiler. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. 

Surabaya. 

 

Massola, R., A. Mujnisa, dan L. Agustina. 2016. Persentase karkas dan lemak 

 abdominal broiler yang diberi prebiotik inulin umbi bunga dahlia (Dahlia 

 variabilis). J. Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak. 12(2): 50-58. 

 

Medah, S. R., A. O. M. Dima, dan V. M. Ati. 2019. Profil lipid darah ayam broiler 

(Gallus sp) yang diberi kombinasi perlakuan ekstrak Jahe (Zingiber 

officinale) dan Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia). J. Biotropikal Sains. 16 

(3): 26–35. 

 

Medhulkar, V. D. and N. K. Sopan. 2017. HPLC assay, phytochemical, FTIR 

characterization and studies 494 on antioxidant activity of  Elephantopus 

scaber (Linn) using six different soxhlet leaf extract. Der Pharma 

Chemica. 9(23): 18-28. 

 

Moeliandari, F. dan A. Wijaya. 2002. Metabolisme dan Mekanisme Anti-

Aterosklerotik dari HDL, Suatu Pandangan Baru. https://www.scribd.com/ 

doc/278167197/Metabolisme-Dan-Mekanisme-Anti-Aterosklerotik-HDL. 

diakses pada 21 Juni 2022. 

 

Montgomery, R., R. L. Dryer, T. W. Conway, and A. A. Spector. 1993. 

Biochemistry : A Case – Oriented Approach. Gadjah Mada University 

Press. Yogyakarta. 

 

Murray, R. K., D. K. Granner, P. A. Mayes, dan V. W. Rodwell.  2003. Biokimia 

Harper. Kedokteran ECG. Jakarta. 

 

https://www.scribd.com/%20doc/278167197/Metabolisme-Dan-Mekanisme-Anti-Aterosklerotik-HDL
https://www.scribd.com/%20doc/278167197/Metabolisme-Dan-Mekanisme-Anti-Aterosklerotik-HDL


45 
 

 
 

Murray, R. K., D. K. Granner, dan V. W. Rodwell. 2009. Biokimia Harper. Edisi 

27. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 

 

Musa, H. H., G. H. Chen, K. H. Wang, B. C. Li, D. M. Mekki, J. T. Shu, and H. P. 

Ju. 2006. Relation between serum cholesterol  level,  lipoprotein  

concentration  and  carcass  characteristics in genetically lean and fat 

chicken breeds. J. Biology Science. 6(3): 616-620. 

 

Mustikaningsih, F. 2010. Pengaruh Pemberian Berbagai Level Ekstrak Kunyit 

terhadap Kadar Kolesterol, High Density Lipoprotein dan Low Density 

Lipoprotein dalam Darah pada Ayam Broiler. Skripsi. Fakultas Peternakan 

Universitas Diponegoro. Semarang. 

 

Nasri, E. 2012. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol terhadap Kadar LDL (Low 

Density Lipoprotein) pada Mencit Putih Jantan. Skripsi. Sekolah Tinggi 

Ilmu Farmasi. Padang. 

 

Nasution, S. W., N. Lubis, B. C. L. Zendrato, dan S. R. Silaban. 2021. Uji 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun Tapak Liman (Elephantopus Scaber 

L.) terhadap bakteri shigella dysenteriae dengan metode difusi cakram. 

Biospecies. 14(1): 18 – 23. 

 

Nilawati, S., A. Wibowo, dan S. Kusumawati. 2008. Care Yourself  Kolesterol. 

Niaga Swadaya. Jakarta. 

 

Nonci, F. Y., Rusli, dan A. Atqiyah. 2014. Antimikroba ekstrak etanol daun 

Tapak Liman (Elephantopus scaber L.) dengan menggunakan metode klt 

bioautografi. JF FIK UINAM. 2(4): 144-148. 

 

Noor, R. R. dan K. B. Seminar. 2009. Rahasia dan Hikmah Pewarisan Sifat (Ilmu 

Genetika dalam Al-Qur’an). IPB Press. Bogor. 

 

Notoatmodjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 

 

Onning, G., Q. Wang, B. R. Westrom, N. G. Asp, and B. W. Karlsson. 1996. 

Influence of oat saponins on intestinal permeability in vitro and vivo in the 

rat. J. Nutrition. 76: 141-151. 

 

Poedjiadi, A. 2006. Dasar-Dasar Biokimia. UI-Press. Jakarta. 

 

Prahastuti, S., S. Tjahjani, dan E. Hartini. 2011. The effect of bay leaf infusion 

(Syzygium polyanthum) (wight walp) to decrease blood total cholesterol 

level in dyslipidemia model wistar rats. J. Medika Planta. 1(4). 

 

Ramaswamy M., E. Yau, K. M. Wasan, K. D. Boulanger, M. Li, and P. H. 

Pritchard. 2002. Influence of phytostanol phosphoryl ascorbate, FM-VP4, 

on pancreatic lipase activity and cholesterol accumuation within CaCo2 

Cells. J. of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5(1): 29-38. 



46 
 

 
 

Rasyaf. 2011. Panduan Beternak Ayam Pedaging. Edisi Ke-15. Kanisius. 

Yogyakarta.  

 

Sabirin, M. 1996. Kimia Organik II. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 

Departemen Pendidikan Budaya RI. Jakarta. 

 

Sacher, A. R. dan R. A. McPherson. 2004. Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium (11). Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 

 

Santoso, U. J., Setianto, dan T. Suteky. 2002. Penggunaan Ekstrak Daun Katuk 

untuk Meningkatkan Produksi dan Kualitas Telur yang Ramah Lingkungan 

pada Ayam Petelur. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 1. 

Universitas Bengkulu. Bengkulu. Indonesia. 

 

Setiawati, T., U. Atmomarsono, dan B. Dwiloka. Pengaruh pemberian tepung 

daun kayambang (salvinia molesta) terhadap bobot hidup, persentase lemak 

abdominal dan profil lemak darah ayam broiler. Sains Peternakan. 12 (2): 

86-93. 

 

Shapiera. 2019. Flavanoid. https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-

flavonoid/13055. Diakses pada 22 November 2021. 

 

Shukla, P. K., A. Misra, B. Kumar, A. Niranjan, and S. Srivastava. 2020. 

Simultaneous RP-HPLC quantification of four phenolics in elephantopus 

scaber l. and their in vitro pharmacological validation. Indian Journal of 

Pharmaceutical Education and Research. 54(2): 368-373. 

 

Soedibyo, B. R. A. M. 1998. Alam Sumber Kesehatan Manfaat dan Kegunaan. 

Balai Pustaka. Jakarta. 

 

Soejarwo. 2011. Tumbuhan Berkhasiat Obat di Indonesia. http://cucansoejarwo.  

 blogspot.com/2011/12/tumbuhan-berkhasiat-obat-di-indonesia.html.. 

Diakses pada 25 Juli 2021. 

 

Sofro, A. S. M. 1990. Biokimia. PAU Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta. 

 

Sofro, T. 2000. Fish Meal: Manufacture, Properties and Utilization. In G. 

Borgstrom: Fish as Food. Academic Press. New York. San Fransisco. 

London. 

 

Solikin. 2012. Kajian ekologi  Tapak Liman (Elephantopus Scaber L.) di kebun 

raya purwodadi. UPT BKT Kebun Raya Purwodadi – LIPI. Jurnal 

Tumbuhan Obat Indonesia. 5(1): 15-23. 

 

Son, I. S., J. H. Kim, H. Y. Shon, K. H. Son, J. Kim,  and C. Kwon. 2007. 

Antioxidative and hypolidemic effects of diosgenin, a steroidal saponin of 

yam (Dioscorea spp) on high-cholesterol fed rats. Biosci Biotechnol 

Biochem. 71:3063-3071. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-flavonoid/13055
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-flavonoid/13055


47 
 

 
 

Sucipto, A. 2021. Kedelai dan Kesehatan. http:/naksara.net/About 

Life/Health/kedelai dan kesehatan.html. Diakses pada pada 12 juli 2021. 

 

Sudoyo, A. W. 2007. Ilmu Penyakit Dalam Edisi Keempat-Jilid I. Departemen 

Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas. Depok. Indonesia. 

 

Suharti, S., A. Banowati, W. Hermana, dan K. G. Wiryana. 2008. Komposisi dan 

 kandungan kolestrol karkas ayam broiler diare yang diberi tepung daun 

 salam (Syzygium polyathum Wight) dalam ransum. J. Media 

 Peternakan. 31(2): 138-145. 

 

Sukaryana, Y. dan Y. Priambudiman. 2014. Pengaruh pemberian ekstrak daun 

Beluntas (Pluchea indica L). J. Penelitian Pertanian Terapan. 14(3): 152-

157.  

 

Sulastri. 2008. Efek Diuretik Ekstrak Etanol 70 % Daun Tapak Liman 

(Elephantopus scaber L.) pada Tikus  Jantan Galur  Wistar. Skripsi. 

Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 

 

Sunita, A. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia. Jakarta. 

 

Suprijatna, E. U. A. dan R. Kartasudjana. 2005. Ilmu Dasar Ternak Unggas. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Syahroni., P. E. Santosa, Siswanto, dan M. Hartono. 2021. Pengaruh pemberian 

Jintan hitam (Nigella sativa) terhadap kadar HDL (high density lipoprotein) 

dan LDL (low density lipoprotein) pada broiler jantan. J. Riset dan Inovasi 

Peternakan. 5(2): 70-76. 

 

Tamalludin, F. 2012. Ayam Broiler 22 Hari Panen. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Tatang, S. dan Wardah. 2017. Potensi Industri Kerakyatan. Zifatama Jawara. 

Surabaya. 

 

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, dan S. 

Lebdosoekojo. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University 

Press. Yogyakarta. 

 

Tjay, T. H. dan  K. Raharja. 2007. Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan 

Efek-efek Sampingnya. Edisi Ke-5. Alex Media Komputindo. Jakarta. 

 

Togun, V. A., G. O. Farinu, O. O. Oyebiyi, J. A. Akinlade, H. O. Ajibok, and  I. 

Olaniyonu. 2007. Comparative study of the effects of dietary replacement of 

15% maize offal with pigeon pea (Cajanus cajan) grain or leaf meal in 

performance of weaners rabbits, in. Proceeding. The 32nd Annual 

Conference of the Nigerian Society for Animal Production (NSAP). 217-

219. 

 



48 
 

 
 

Tugiyanti, E., S. Heriyanto, dan A. N. Syamsi. 2016. Pengaruh tepung Daun 

Sirsak (Announa muricata L) terhadap karakteristik lemak darah dan daging 

itik tegal jantan. Buletin Peternakan. 40(3): 211-218. 

 

Umiarti, A. P. 2020. Manajemen Pemeliharaan Broiler. Tunggul Ametung 

IIIA/11B. Denpasar.  

 

Volger, O. L., V. D. H. Boom, E. C. M. Wit, V. W. Duyvenvoorde., G. Hornstra, 

J. Plat, L. M. Havekes, and R.P. Mensink., dan H. M. G. Princen. 2001. 

Dietary plant sterol esters reduce VLDL cholesterol secretion and bile 

saturation in apolipoprotein E*3-leiden transgenic mice.  Arteriosclerosis, 

Thrombosis and Vascular Biology. 21:1046-1052. 

 

Widyamanda, L. P., V. D. Yunianto, and D. I. Estiningdriati. 2013. The effect of 

addition bangle (Zingiber cassumunar) in diet of the total lipid and liver 

cholesterol on broiler chicken. J. Animal Agriculture. 2(1) : 183–190. 

 

Wirahadikusumah. 1985. Biokimia Metabolisme Karbohidrat dan Lipid. ITB 

Press. Bandung.  

 

Yadnya, T. G. B., I. W. Wirawan, A. A. P. P. Wibawa, dan N. M. S. Sukmawati. 

2017. Upaya perbaikan nutrisi dan profil lipida telur pada itik bali yang 

mendapatkan sekam padi mengandung daun noni (Morinda citrifolia) 

disuplementasi multienzim. Majalah Ilmiah Peternakan. 20(2):49-54. 

 

Yam, M. F., R. Basir, M. Z. Asmawi, Rosidah, M. Ahmad, and G. A. Akowuah. 

2008. Antioxidant and hepatoprotective activities of elephantopus 

tomentosus ethanol extract. Pharmaceutical Biology. 3 (46): 199-206. 

 

Yunarto, N., N. Aini, I. Sulistyowati, I. S. Oktoberia, dan A. A. Kurniatri. 2019. 

Aktivitas antioksidan serta penghambatan hmg coa dan lipase dari 

kombinasi ekstrak daun Binahong-rimpang temulawak. J. Kefarmasian 

Kesehatan. 9(2): 89-96,  . 

 

Yuniarti, T. 2008. Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional. Jakarta.  

 

Yusniar, L. dan E. Nilasari. 2009. Biar Daging Ayam Tidak Berkolesterol Tinggi. 

 http://www.majalahtrust.com/biar.daging.ayam.tidak.berkolesterol.tinggi/2

 . Diakses pada 22 Juli 2021. 

 

Zain,  Basyaruddin. 2011. Pengaruh  penggunaan  ekstrak daun  Katuk Minyak 

Ikan Lemuru dan Vitamin E terhadap performans dan kualitas daging ayam 

broiler. J. Sain Peternakan Indonesia. 6(2):  89-95. 

 

 

 

 

http://www.majalahtrust.com/biar.daging.ayam.tidak.berkolesterol.tinggi/2
http://www.majalahtrust.com/biar.daging.ayam.tidak.berkolesterol.tinggi/2

