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ABSTRAK 
 

Pertambahan berat badan yang cepat pada ayam broiler diikuti perlemakan yang 

tinggi,  hal  ini  bisa  mengganggu  kesehatan  manusia.  Pemakaian  karnitin  150 

mg/kg dalam ransum  mampu menurunkan lemak dan kolesterol daging ayam 

broiler. Bahan baku biosintesis  karnitin dalam tubuh adalah metionin dan lisin 

yang ditunjang adanya kofaktor untuk aktivasi enzim : niasin, FeSO4, piridoksin 

(vitamin B6) dan asam askorbat (vitamin C). 

Tujuan penelitian untuk mendapatkan komposisi metionin dan lisin yang tepat 

sebagai prekursor karnitin, menggunakan 64 ekor ayam broiler jantan strain CP 

707 umur  3-6  minggu,  ditempatkan  dalam  32  unit  boks  percobaan.  Metode 

eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 8 perlakuan dan 4 kali 

ulangan. Data diolah dengan analisis keragaman (Steel and Torrie 1991), jika 

hasil signifikan dilakukan uji lanjut kontras ortogonal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian karnitin dosis 150 mg/kg ransum 

dan prekursor karnitin mempunyai pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap 

perlakuan. Prekursor karnitin  dapat menggantikan kerja karnitin dalam upaya 

menurunkan kandungan lemak tubuh ayam  broiler, bahkan bisa bekerja lebih 

baik daripada karnitin terhadap pertambahan bobot badan dan konversi ransum 

tanpa mengganggu pertumbuhan organ lainnya. Komposisi prekursor  karnitin 

yang paling baik adalah 0,55 % L-HCl Lisin; 0,44 % DL-Metionin; 0,33 mg/kg 

niasin;  80 mg/kg FeSO4; 250 mg/kg asam askorbat/vitamin C dan 3,5 mg/kg 

piridoksin/vitamin B6.  Menurunkan kandungan lemak daging dada dari 4,99 % 

menjadi 1,75 %, kandungan lemak daging paha dari 21,55 % menjadi 16,76 % 

dan lemak abdominal dari 2,50 % menjadi 1,61 %. 
 

Kata Kunci : broiler, lemak, karnitin, metionin, lisin 
 
 

PENDAHULUAN 

Sektor perunggasan terutama ayam ras masih menjadi prioritas utama untuk 

memenuhi  kebutuhan protein hewani manusia. Mengingat sifat-sifat unggulnya 

yaitu   tidak   memerlukan   tempat   luas   dalam   pemeliharaan,   bergizi   tinggi, 

pertumbuhan  cepat  dan  efisien   mengkonversikan  makanan  menjadi  daging 

sehingga cepat mencapai usia berat jual dengan bobot badan yang tinggi. Tetapi 

mempunyai  kecenderungan  sifat  perlemakan  yang  tinggi  pula,  karena  diikuti 

adanya gen pembentuk lemak. 

Lesson dan Summers (1980) menyatakan bahwa lemak tubuh ayam broiler 

jantan dan betina umur sehari adalah 14,6 % dan 9,2 %, umur 6 minggu menjadi 

17,9 % (jantan) dan 22,2 % (betina), setelah umur 8 minggu mencapai 21,1 % 

(jantan) dan 23,3 % (betina). Dan lemak abdomen antara 1,4 % - 2,6 % dari berat 
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hidup ayam broiler jantan dan 3,2 % - 4,8 % dari berat hidup ayam broiler betina. 

Lebih lanjut Yuniza (2002) menyatakan bahwa lemak abdomen ayam broiler yang 

dipelihara  di  daerah  tropik  adalah  2,85  %  dari  berat  hidup  umur  6  minggu. 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa seiring meningkatnya umur, kandungan 
lemak tubuh semakin meningkat, dan ayam betina lebih cepat menimbun lemak 

dibandingkan ayam jantan. 

Kelebihan energi dalam tubuh ayam akan disimpan dalam bentuk lemak, 

sedangkan   metabolisme  pembentukan  lemak  tersebut  membutuhkan  banyak 

energi, maka secara tidak langsung terjadi pemborosan energi ransum. Sedangkan 

penimbunan lemak abdomen termasuk kedalam   hasil ikutan, merupakan 

penghamburan  energi  dan  pengurangan  berat  karkas,  karena  lemak  tersebut 

dibuang   pada   waktu   pengolahan.   Lemak   abdomen   merupakan   salah   satu 

komponen lemak tubuh, yang terdapat dalam rongga perut. 

Penilaian karkas ternak didasarkan pada berat karkas dan tingkat perlemakan 

tubuh.  Karkas  yang  baik  adalah  mengandung  daging  yang  baik,  ikutan  yang 

rendah dan kadar  lemak  tidak terlalu tinggi, yang semua itu sangat dipengaruhi 

oleh makanan dan pengelolaan.  Sesuai pendapat Summers et al. (1965) bahwa 

pengaruh  makanan  ternyata  paling  menonjol   terhadap  kadar  lemak  tubuh, 

dilanjutkan oleh Scott et al. (1982) bahwa ayam tidak sepenuhnya 

mengadaptasikan  diri  terhadap  konsumsi  energi   terutama  energi  makanan, 

konsumsi secara berlebihan akan diikuti dengan tingginya deposisi lemak. 

Disisi lain ditinjau dari animo (psikis) masyarakat yang menerapkan pola 

hidup sehat, cenderung enggan menerima produk ayam broiler tinggi kandungan 

lemak.   Hal   ini   diperkirakan   konsumen   sebagai   pendorong   meningkatnya 

kolesterol  dalam  darah,   sehingga   mempengaruhi  kesehatan  serta  penyebab 

berbagai penyakit degeneratif. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi 

penurunan konsumsi daging ayam broiler sebagai sumber  protein hewani, perlu 

diupayakan penurunan kandungan lemak tubuh ayam broiler. 

Lemak yang tinggi dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya kenaikan 

kadar LDL yaitu lipoprotein yang kaya akan kolesterol (Muhajir 2002). Semakin 

banyak lemak yang  dikeluarkan oleh tubuh, dengan demikian kadar kolesterol 

dalam tubuh akan menurun  (Syahruddin 2002). Hasil penelitian Griffith et al. 

(1998)  menunjukkan  bahwa  lemak  rongga  tubuh  berkorelasi  positif  dengan 

pertumbuhan lemak pada karkas, dan lemak karkas akan meningkat sekitar 12 % 

dari umur 4-8 minggu. 

Penelitian Supadmo (1997) menghasilkan bahwa pemakaian karnitin level 

150 mg/kg dapat menurunkan kolesterol daging ayam broiler dari 64,88 mg % 

menjadi 48,04  mg %, kolesterol darah dari 132,50 mg/dl menjadi 88,00 mg/dl, 

triasilgliserol darah dari 158,50  mg/dl menjadi 72,50 mg/dl. Menurut Mangisah 

(2003) kandungan lemak yang tinggi pada  ayam broiler menimbulkan asumsi 

bahwa kandungan kolesterolnya juga tinggi. 

Karnitin  sebagai  senyawa  pembawa  asam  lemak  rantai  panjang  dalam 

menembus membran mitokondria pada β-oksidasi asam lemak, berarti 

ketersediaan karnitin dalam ransum dapat meningkatkan β-oksidasi asam lemak, 

sehingga  timbunan lemak dalam bentuk kolesterol, trigliserida, garam empedu, 

dan hormon steroid  dapat ditekan. Tetapi yang menjadi kendala adalah harga 

karnitin sangat mahal sehingga akan membebani peternak jika menggunakannya 

dalam ransum. Sementara diketahui bahwa secara  kimia senyawa karnitin dapat 
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disintesis oleh tubuh dengan senyawa makronutrien yaitu metionin dan lisin, dan 
senyawa   mikronutrien  yaitu  niasin,  FeSO4, piridoksin/vitamin  B6    dan  asam 

askorbat/vitamin C dengan bantuan enzim spesifik (Feller dan Rudman 1988). 

Asam-asam   lemak   yang   telah   diaktifkan,   proses   oksidasinya   sangat 
tergantung pada karnitin, dimana asil karnitin dan asil CoA rantai panjang tidak 

akan menembus  mitokondria dan tak teroksidasi kecuali bila asam lemak bebas 

tersebut  membentuk  asil   karnitin   (Fenita  2002).  Karnitin  memainkan  suatu 

peranan  pusat  dalam  seluruh  proses  sebagai  pereaksi  yang  memperbolehkan 

masuknya  gugus  asil  lemak  ke  dalam  mitokondria,  berarti  membran  dalam 

mitokondria harus mengandung suatu sistem pengangkutan untuk asil karnitin. 

Secara sederhana, asam lemak koenzim A (Asil CoA) yang terbentuk dalam 

sitoplasma dibawa ke dalam mitokondria dengan bantuan molekul karnitin (Asil 

Karnitin).  Dalam  mitokondria  terjadi  degradasi  asam  lemak,  Asil  CoA  akan 

diteruskan ke dalam siklus krebs,  dan molekul karnitin dilepaskan kembali ke 

dalam sitoplasma, terdapat pada Gambar 1. berikut : 

 
Mitokondria Membran Sitoplasma 

 

O O O O 

II II II II 
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Asil CoA Asil Karnitin Asil Karnitin Asil CoA 

Gambar  1.   Pengangkutan Asam Lemak Melalui Membran Mitokondria dengan 

Bantuan Karnitin (Wirahadikusumah 1985). 

 
Pada umumnya bahan-bahan yang digunakan dalam penyusun ransum ternak 

ayam yang berasal dari bahan nabati sering mengalami kekurangan asam amino 

metionin  dan  lisin.  Ini  sesuai  dengan  pendapat  Soeharto  (1980)  bahwa  asam 

amino metionin dan lisin selalu kurang dalam ransum ternak ayam, bila dilakukan 

penambahan asam amino metionin dan lisin ke  dalam ransumnya akan dapat 

memperbaiki kualitas ransum. 

Fungsi metionin dan lisin dalam biosintesa karnitin ini mempunyai beberapa 

tahap, dijelaskan pada Gambar 2. sebagai berikut : 
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Gambar  2.  Fungsi  Metionin  dan  Lisin  dalam  Biosintesa  Karnitin  (Feller  dan 

Rudman 1988). 

 
Hal ini  memang  agak  rumit  dan  sangat  membutuhkan  pemikiran  karena 

membahas  metabolisme  dalam sel  perlu  mempelajari  pengaturan  metabolisme 

dalam tubuh. Namun berawal dari pemikiran yang sederhana tentang β-oksidasi 

asam lemak dan cara kerja  karnitin, peneliti mencoba mencari jawaban tentang 

peran  kerja  metionin  dan  lisin  sebagai  prekursor  karnitin  dalam  peningkatan 

oksidasi asam lemak guna menurunkan kandungan lemak tubuh ayam broiler. 

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada sebagai berikut : 

1. Konsumen lebih menyukai ayam yang rendah lemak untuk dapat memenuhi 

kebutuhan protein tanpa mengganggu kesehatan. 

2. Karnitin yang bisa menurunkan lemak tubuh ayam broiler, harganya sangat 

mahal  dan   meningkatkan  biaya  produksi,  maka  harus  dicari  prekursor 

karnitin. 

3. Belum diketahui  komposisi  yang  tepat  untuk  metionin  dan  lisin  sebagai 

bahan baku biosintesis karnitin dalam tubuh, serta berapa besar pengaruhnya 

untuk menurunkan kandungan lemak tubuh ayam broiler. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi metionin dan lisin 

yang tepat  sebagai prekursor karnitin untuk ditambahkan dalam ransum sebagai 

upaya menurunkan  kandungan lemak tubuh ayam broiler melalui peningkatan 

oksidasi asam lemak. Hasil  penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para 
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peternak ayam broiler dalam memenuhi permintaan konsumen akan daging ayam 

broiler yang rendah kandungan lemak. Bahkan pada masa yang akan datang bisa 

dijadikan suatu peluang usaha untuk memproduksi prekursor karnitin atau ransum 

komersial  yang  telah  disupplementasi  dengan  prekursor  karnitin,  yang  mudah 
digunakan oleh peternak. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) terdiri dari 8 perlakuan dan 4 kali ulangan (Steel and Torrie 

1991). Dilaksanakan di kandang percobaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ternak 

unggas dan laboratorium Nutrisi Non Ruminansia Fakultas Peternakan 

Universitas Andalas pada bulan Mei s.d. November 2005. 

Bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ayam broiler jantan strain CP 707 umur 21 hari sebanyak 64 ekor. 

2. Kandang yang digunakan kandang berlantai dan dinding kawat berbentuk 

kotak  (boks)   sebanyak  32  unit  yang  ditempatkan  dalam  ruangan  atau 

bangunan kandang, tiap unit diisi dengan 2 ekor ayam umur 3 minggu yang 

dilengkapi dengan tempat makan dan  minum, plastik hitam, layar plastik 

transparan dan lampu penerang 25 watt. 

3. Makanan yang diberikan adalah ransum komersial Bravo 512 yang tersedia 

di poultry shop, kandungan nutrisi ransum tertera pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.   Kandungan Nutrisi Ransum Komersial Bravo 512 

 
Nutrisi Ransum Ransum Bravo 512 

Kadar (%)* Kadar (%)** 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Serat 

Abu 

Kalsium 

Phospor 

13 

19 - 21 

5 - 8 
5 

7 

0.9 

0.6 

10.49 

20.67 

7.6 
1.94 

- 

- 

- 

* PT. Charoen Pokphand Indonesia, KIM Medan 
**Laboratorium Nutrisi Non Ruminansia Fak. Peternakan Unand 

 
Ransum perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas 8 

macam yaitu : 

A : Ransum komersial (RK) = Bravo 512 

B : RK + karnitin 150 mg/kg ransum 

C : RK + prekursor karnitin 1 

D : RK + prekursor karnitin 2 

E : RK + prekursor karnitin 3 

F : RK + prekursor karnitin 4 

G : RK + prekursor karnitin 5 

H : RK + prekursor karnitin 6 

Komposisi senyawa makro dan mikronutrien yang digunakan sebagai prekursor 

karnitin 1 - 6 dapat dilihat pada Tabel 2. 
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4. Senyawa  makronutrien  sintetis  berupa  L-HCl  Lisin  dan  DL-Metionin, 
senyawa mikronutrien yaitu FeSO4, niasin, piridoksin (vitamin B6) dan asam 

askorbat (vitamin C),  sebagai prekursor karnitin, dengan komposisi pada 
Tabel 2. 

 
Tabel 2.   Komposisi Prekursor Karnitin 

 

Senyawa Prekursor Karnitin 
 

 1 2 3 4 5 6 
L-HCl Lisin (%) 0,55 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1 
DL-Metionin (%) 0,22 0,44 0,66 0,22 0,44 0,66 
Niasin (mg/kg) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
FeSO4  (mg/kg) 80 80 80 80 80 80 
Vitamin C (mg/kg) 250 250 250 250 250 250 
Piridoksin,vit B6  (mg/kg) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 

5. Alat-alat  lain  yang  digunakan  adalah  timbangan  teknis,  kantong  plastik, 

wadah plastik, peralatan laboratorium dan perlengkapan lain yang 

mendukung. 

Peubah yang diamati pada penelitian ini dibagi atas 3 parameter pengukuran 

yaitu: 

1. Performan ayam broiler meliputi : konsumsi ransum (g/ekor), pertambahan 

bobot badan  (g/ekor) dan konversi ransum yaitu perbandingan konsumsi 

ransum dengan pertambahan bobot badan (%). 

2. Kualitas karkas ayam broiler meliputi : berat hidup yaitu penimbangan ayam 

pada akhir penelitian (g), berat karkas yaitu berat ayam tanpa bulu, darah, 
kepala, kaki bagian  bawah  dan alat tubuh bagian dalam kecuali paru-paru 

dan ginjal (g), persentase karkas  yaitu perbandingan berat karkas dengan 

berat hidup (%), potongan karkas komersial yaitu berat dada, paha atas dan 

paha  bawah  (g),  persentase  potongan  karkas  komersial  (%),  persentase 

lemak abdominal (%), organ fisiologis yaitu berat hati dan ginjal (g) serta 

persentase organ fisiologis terhadap berat hidup (%) 

3. Kualitas daging ayam broiler meliputi : kandungan lemak daging dada dan 

paha ayam broiler (%). 

Untuk pengujian kualitas daging ayam broiler, otot yang dipilih adalah otot 

yang cukup besar dengan arah serabut yang cukup jelas. Bentuk dan bagian ayam 

broiler dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paha Atas 

 
Otot Dada Paha Bawah 

 
 

Gambar 3.   Bagian Komersial Ayam Broiler Sebagai Sampel. 
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Proses penelitian dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Sanitasi atau Persiapan kandang 
Kandang  dibersihkan  atau  disucihamakan  dengan  cara  pengapuran  dan 

penyemprotan formalin dosis 5 cc/liter air, termasuk tempat makan dan 

minum ayam broiler. 

2. Pemeliharaan  DOC,  menggunakan  ransum  Bravo  511  dan  setelah  umur 

20 hari dilakukan sexing guna pengambilan ayam jantan untuk perlakuan 

sebanyak 64 ekor. 

3. Pengacakan 

Dilakukan penomoran boks 1-32 untuk 8 perlakuan dan 4 ulangan, yang 

dilengkapi tempat makan dan minum pada masing-masing boks. 

Penempatan nomor boks dilakukan secara acak untuk proses perlakuan. 

4. Penimbangan awal berat badan 

Ayam jantan umur 21 hari diambil secara acak sebanyak 10 ekor, ditimbang 

untuk mendapatkan berat rata-rata yang dijadikan berat patokan. Kemudian 

diambil dua level di  bawah dan diatas berat tersebut. Disediakan 5 kotak 

untuk menempatkan ayam dengan kelima level berat tersebut. Semua ayam 

ditimbang dimasukkan kedalam kotak sesuai dengan berat badannya. Ayam 

dimasukkan ke dalam unit kandang yang telah diberi  nomor 1-32 secara 

berurutan dan sebaliknya. Ayam diambil dari kotak dengan berat  tertinggi 

sampai terendah sehingga masing-masing unit kandang terisi 2 ekor ayam. 

5. Pemberian ransum dan air minum 

Ayam diberi ransum perlakuan dari umur 3 - 6 minggu. Ransum diberikan 

secara ad libitum dan ditimbang sesuai perlakuan. Sisa ransum dikumpulkan 

dan ditimbang setiap minggu. Air minum diberikan secara ad libitum setiap 

hari bersamaan dengan pemberian makanan. 

6. Prosessing pemotongan dan pengumpulan data 

Pengumpulan   data   konsumsi   ransum   dan   pertambahan   berat   badan 

dilakukan   setiap  minggu.  Setelah  umur  6  minggu,  pada  setiap  unit 

percobaan diambil 1 ekor ayam broiler untuk dipotong. Lakukan 

pengukuran sesuai  peubah yang diamati dan pengambilan sampel daging 

dada dan paha ayam broiler. 

7. Analisis kandungan lemak daging dada dan paha di Laboratorium Nutrisi 

Non Ruminansia. 

8. Pengolahan data dan pembuatan laporan. 

Data-data  yang  diperoleh  selama  penelitian  lebih  lanjut  diolah  secara 

statistik menggunakan analisis ragam menurut Steel and Torrie (1991), jika 

hasil analisis  menunjukkan signifikan, maka dilakukan uji lanjut kontras 

ortogonal, untuk mendapatkan kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Performan Ayam Broiler Umur 6 Minggu 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian perlakuan mempunyai 

pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, berbeda sangat 

nyata  (P<0,01)  terhadap  pertambahan  bobot  badan  dan  berbeda  sangat  nyata 

(P<0,01) terhadap konversi ransum ayam broiler (Tabel 3). 
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 Ransum (g)
ns Badan (g)** (%)** 

1. A (RK) 2613,91 1250,00 2,09 
2. B (RK + Karn.) 2404,71 1276,88 1,89 
3. C (RK + pk1) 2562,08 1383,13 1,89 
4. D (RK + pk2) 2500,11 1463,13 1,71 
5. E (RK + pk 3) 2520,25 1440,63 1,75 
6. F (RK + pk 4) 2489,04 1304,38 1,91 
7. G (RK + pk 5) 2490,70 1308,75 1,91 
8. H (RK + pk 6) 2398,65 1296,88 1,86 

 

 

 
 
 

Pengaruh  berbeda  tidak  nyata  terhadap  konsumsi  ransum  menunjukkan 

bahwa penambahan karnitin dosis 150 mg/kg ransum dan prekursor karnitin tidak 

menyebabkan  penurunan konsumsi ransum. Dengan kata lain tidak terjadi efek 

samping sebagai akibat cekaman makanan atau stress pada ayam broiler. Hal ini 
disebabkan  karena  palatabilitas  dari   ransum  perlakuan  yang  hampir  sama, 

walaupun adanya suplementasi. 

 
Tabel 3.   Rataan Pengukuran Performan Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 

No. Perlakuan Konsumsi Pertambahan Bobot Konversi Ransum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.   Uji Lanjut Kontras Ortogonal Performan Ayam Broiler 
 

Perbandingan Q Signifikasi 

(Pertambahan Bobot Badan) 

Signifikasi 

(Konversi Ransum) 

A vs BCDEFGH 1 

B vs CDEFGH 2 

CDE vs FGH 3 

DG vs CEFH 4 
CF vs EH 5 

A vs B 6 

D vs E 7 

6,00* 

4,38* 

15,27** 

0,76
ns

 

0,39
ns

 

0,23
ns

 

0,16
ns

 

36,51** 

1,59
ns

 

14,29** 

1,03
ns

 

60,32** 

14,29** 

0,51
ns

 

Keterangan : - (**) menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 

- (*)  menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) 

- (ns) menunjukkan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 
Pengaruh berbeda sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan 

menunjukkan bahwa penambahan karnitin dosis 150 mg/kg ransum dan prekursor 

karnitin  menyebabkan  peningkatan  pertambahan  bobot  badan.  Hasil  uji  lanjut 

kontras  ortogonal   menjelaskan  bahwa  perlakuan  A  berbeda  nyata  dengan 

perlakuan B, C, D, E, F, G, H, hal  ini menunjukkan bahwa respon ayam yang 
diberi  ransum  kontrol  berbeda  dengan  respon   ayam  yang  diberi  perlakuan 

prekursor karnitin. Dibuktikan terlihatnya pertambahan bobot badan paling rendah 

pada perlakuan A yaitu 1250,00 g. 
Perlakuan B berbeda nyata dengan perlakuan C, D, E, F, G, H, menunjukkan 

bahwa respon ayam yang diberi perlakuan karnitin berbeda dengan respon ayam 

yang diberi perlakuan prekursor karnitin, bahkan prekursor karnitin memberikan 

pengaruh lebih baik terhadap  pertambahan bobot badan pada tingkat konsumsi 

yang sama. Pertambahan bobot badan sebesar 1276,88 g pada perlakuan B masih 

dibawah angka pada perlakuan prekursor karnitin. 

Selanjutnya perlakuan C, D, E berbeda sangat nyata dengan perlakuan F, 

G,  H,  menunjukkan  perbedaan  respon  yang  sangat  nyata  diantara  perlakuan 
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prekursor karnitin. Pertambahan bobot badan pada perlakuan C, D, E cenderung 

lebih tinggi  daripada perlakuan F, G, H, menunjukkan bahwa pemakaian dosis 

lisin  lebih  dari  0,55  %  tidak  efektif  dalam  meningkatkan  pertambahan  bobot 

badan, karena adanya sifat antagonis sehingga menekan metabolisme asam-amino 
yang  lain,  seperti  arginin.  Hal  ini  menyebabkan  keseimbangan  asam  amino 

terganggu dan mengakibatkan gangguan pertumbuhan. 

Pertambahan bobot badan paling tinggi terdapat pada perlakuan D. Rataan 

pertambahan bobot badan dijelaskan pada Gambar 4. sebagai berikut : 
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Gambar 4.   Grafik Rataan Pertambahan Bobot Badan Tiap Perlakuan. 

 
Pengaruh berbeda  sangat  nyata  terhadap  konversi  ransum,  menunjukkan 

bahwa  penambahan  karnitin  dosis  150  mg/kg  ransum  dan  prekursor  karnitin 

menyebabkan perbedaan efisiensi penggunaan makanan oleh ayam broiler. Hal ini 

terjadi karena respon terhadap pertambahan bobot badan yang juga berbeda sangat 

nyata,  sehingga  secara  langsung  akan  membedakan  tingkat  konversi  ransum. 

Ransum pada perlakuan D terbukti paling efisien dengan tingkat konversi paling 

rendah yaitu 1,71 %, sedangkan perlakuan A tetap mempunyai  nilai konversi 

paling tinggi yaitu 2,09 %. 

 
Tabel 5.  Rataan Kualitas Karkas Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 
No. Perlakuan Berat Hidup 

(g)
ns 

Berat 

Karkas (g)
ns 

Persentase 

Karkas (%)
ns 

Persentase 
L. Abdominal (%)* 

1. A 2075,00 1532,88 73,93 2,50 
2. B 1931,25 1408,73 72,87 1,86 
3. C 2231,25 1625,25 72,82 2,19 
4. D 2125,00 1531,38 72,00 1,61 
5. E 2200,00 1644,53 74,71 2,15 
6. F 2063,75 1489,00 72,12 2,16 
7. G 2187,50 1602,88 73,39 2,13 
8. H 1975,00 1413,63 71,64 2,09 



PKMP-2-2-10  
 

 
 
 

Rataan Performan Potongan Karkas Komersial Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 
No. P Berat 

Dada (g)
ns 

Persentase 

Dada (%)
ns 

Berat  Paha 

Atas (g)
ns 

Persentase 

PA (%)
ns 

Berat Paha 

Bawah (g)
ns 

Persentase 

PB (%)
ns 

1. A 464,23 30,27 123,05 26,53 119,38 7,78 
2. B 422,33 30,06 117,68 27,82 113,25 8,03 
3. C 506,55 31,11 130,18 25,67 123,75 7,61 
4. D 501,95 32,62 135,23 27,55 111,68 7,31 
5. E 546,55 33,25 130,40 23,72 116,05 7,04 
6. F 451,25 30,36 122,93 27,29 113,18 7,59 
7. G 494,25 30,93 131,50 26,73 116,88 7,27 
8. H 452,75 31,95 114,70 25,22 102,90 7,23 

 

Rataan Organ Fisiologis Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 
No. P Berat Hati 

(g)
ns 

Persentase Hati 

(%)
ns 

Berat Ginjal 

(g)
ns 

Persentase Ginjal 

(%)
ns 

1. A 34,86 1,68 9,61 0,46 
2. B 33,53 1,74 8,54 0,44 
3. C 40,39 1,82 10,37 0,46 
4. D 35,84 1,69 9,83 0,46 
5. E 35,46 1,61 9,81 0,45 
6. F 33,21 1,61 9,90 0,48 
7. G 38,04 1,73 12,56 0,58 
8. H 33,52 1,70 9,65 0,49 

 

Tabel 6.  Uji Lanjut Kontras Ortogonal Persentase Lemak Abdominal 

 
Perbandingan Q Signifikasi Persentase Lemak Abdominal 

A vs B 1 8,159** 
A vs CDEFGH 2 6,745* 
B vs CDEFGH 3 1,306

ns 
CDE vs FGH 4 1,232

ns 
DG vs CEFH 5 4,1696

ns 
C vs DE 6 2,484

ns 
C vs D 7 6,6324* 

Keterangan : - (**) menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 
- (*)  menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) 

- (ns) menunjukkan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 
Analisis Kualitas Karkas Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian perlakuan memberikan 

pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kualitas karkas, kecuali berbeda 

nyata (P<0,05) terhadap persentase lemak abdominal ayam broiler. Menunjukkan 

bahwa  penambahan  karnitin  dosis   150  mg/kg  dan  prekursor  karnitin  tidak 

mempengaruhi perkembangan organ tersebut, ayam broiler masih dapat mengatur 

pertumbuhan organnya dan menyesuaikan dengan berat hidup. 

Pengaruh berbeda nyata terhadap persentase lemak abdominal menunjukkan 

bahwa   penambahan  karnitin  dosis  150  mg/kg  dan  prekursor  karnitin  dapat 

menurunkan lemak  abdominal ayam broiler. Hasil uji lanjut kontras ortogonal 

menunjukkan perbedaan respon ayam yang diberi perlakuan kontrol dengan ayam 

yang   diberi   perlakuan   karnitin   dan   prekursor   karnitin.   Persentase   lemak 



PKMP-2-2-11  
 

 
 
 

abdominal  paling  rendah  pada  perlakuan  D  yaitu  1,61  %.  Jika  dibandingkan 

perlakuan A, maka terjadi penurunan persentase lemak abdominal sebesar 0,9 %. 

 
Analisis Kualitas Daging Ayam Broiler Umur 6 Minggu 

 

Hasil analisis ragam kandungan lemak daging dada dan paha ayam broiler 

diketahui  bahwa  pemberian  perlakuan  memberikan  pengaruh  berbeda  sangat 

nyata  (P<0,01)  terhadap   kandungan  lemak  daging  dada  dan  berbeda  nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan lemak daging paha ayam broiler (Tabel 7). 

Hasil uji lanjut kontras ortogonal kandungan lemak daging dada 

menunjukkan bahwa perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B, berbeda 

sangat nyata  dengan perlakuan C, D, E, F, G, H, hal ini menunjukkan bahwa 

respon  ayam  yang  diberi  ransum  kontrol  berbeda  dengan  ayam  yang  diberi 

perlakuan  karnitin  maupun  prekursor  karnitin.  Pemberian  karnitin  dosis  150 

mg/kg ransum dan prekursor karnitin dapat membawa asam lemak rantai panjang 

lebih banyak ke dalam mitokondria sehingga dapat meningkatkan β-oksidasi asam 

lemak dan menurunkan kandungan lemak daging dada ayam broiler. 

 
Tabel 7. Rataan Kandungan Lemak Daging Dada dan Paha Ayam Broiler Umur 

6 Minggu (%) 

 
No. Perlakuan Lemak Dgg. Dada (%)** Lemak Dgg. Paha (%)* 
1. A (RK) 4.99 21.55 
2. B (RK+K 150mg/kg) 3.49 21.03 
3. C (RK + pk 1) 3.39 19.09 
4. D (RK + pk 2) 1.75 16.76 
5. E (RK +  pk 3) 2.03 17.42 
6. F (RK  + pk 4) 3.19 19.80 
7. G (RK + pk 5) 1.96 17.72 
8. H (RK + pk 6) 2.08 22.37 

Standar Error (SE) 0.25 0.65 

 

Tabel 8.   Uji Lanjut Kontras Ortogonal Kualitas Daging Ayam Broiler 
 

Perbandingan Q Signifikasi 

(Lemak Daging Dada) 

Signifikasi 

(Lemak Daging Paha) 

A vs CDEFGH 1 

B vs CDEFGH 2 

A vs B 3 

CDE vs FGH 4 
DG vs CEFH 5 

C vs DE 6 

C vs D 7 

23,298** 

4,165
ns

 

4,527* 

0,002
ns

 

3,628
ns

 

6,098* 

5,450* 

3,684
ns

 

2,392
ns

 

0,081
ns

 

4,332* 

4,654* 

1,579
ns

 

1,604
ns

 

Keterangan : - (**) menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) 

- (*)  menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) 

- (ns) menunjukkan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 
Perlakuan B  berbeda  tidak  nyata  dengan  perlakuan  C,  D,  E,  F,  G,  H, 

menunjukkan bahwa peranan prekursor karnitin dapat menyamai efek pemberian 

karnitin  sehingga  prekursor  karnitin  dapat  menggantikan  penggunaan  karnitin 

dalam ransum. Perlakuan C, D, E berbeda tidak nyata dengan perlakuan F, G, H, 
tapi perlakuan C berbeda  nyata  dengan perlakuan D, E, berbeda nyata dengan 
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perlakuan D, menjelaskan bahwa perlakuan D lebih baik menurunkan kandungan 

lemak daging dada menjadi 1,75 %, jika dibandingkan dengan perlakuan A maka 

terjadi penurunan kandungan lemak daging dada sebesar 3,24 %. 

Hasil uji lanjut kontras ortogonal kandungan lemak daging paha 

menunjukkan bahwa perlakuan A dan B berbeda tidak nyata dengan perlakuan C, 

D, E, F, G, H, tapi perlakuan C, D, E berbeda nyata dengan perlakuan F, G, H. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan karnitin dosis 150 mg/kg ransum belum 

dapat menurunkan kandungan lemak daging paha ayam broiler disebabkan karena 

senyawa karnitin disini belum bekerja secara optimal sebagai pereaksi masuknya 

gugus asil lemak ke dalam mitokondria, tetapi penambahan  prekursor karnitin 

dapat membawa asam lemak rantai panjang lebih banyak ke dalam mitokondria 

sehingga dapat meningkatkan β-oksidasi asam lemak dan menurunkan kandungan 

lemak daging paha ayam broiler. 

Perlakuan D,  G  berbeda  nyata  dengan  perlakuan  C,  E,  F,  H,  walaupun 

perlakuan  C  berbeda  tidak  nyata  dengan  perlakuan  D,  E.  Namun  kandungan 

lemak daging paha paling rendah terdapat pada perlakuan D yaitu 16,76 %. Jika 

dibandingkan  dengan  kandungan  lemak  daging  paha  pada  perlakuan  A  maka 

terjadi penurunan kandungan lemak daging paha sebesar 4,79 %. 

Fenita (2002) menyatakan bahwa asam-asam lemak yang telah diaktifkan, 

proses oksidasinya sangat tergantung pada karnitin, dimana asil karnitin dan asil 

CoA rantai panjang tidak akan menembus mitokondria dan tak teroksidasi kecuali 

bila asam lemak bebas tersebut  membentuk asil karnitin Karnitin memainkan 

suatu peranan pusat dalam seluruh proses sebagai pereaksi yang memperbolehkan 

masuknya  gugus  asil  lemak  ke  dalam  mitokondria,  berarti  membran  dalam 

mitokondria harus mengandung suatu sistem pengangkutan untuk asil karnitin. 

Lebih ditegaskan oleh Ismadi (1993) bahwa langkah pertama dalam jalur β- 

oksidasi adalah pengaktifan asam lemak dan langkah berikutnya pembentukan asil 

karnitin,  gugus  asil   ditranesterkan  ke  karnitin  untuk  menembus  membran 

mitokondria. 

Mampunya prekursor karnitin menggantikan kerja karnitin untuk 

meningkatkan oksidasi asam lemak dalam upaya menurunkan kandungan lemak 

tubuh  ayam  broiler,  maka  dapat  diartikan  kemungkinan  besar  juga  mampu 

menurunkan kadar kolesterol  darah dan daging ayam broiler, karena menurut 

Mangisah (2003) kandungan lemak yang tinggi pada ayam broiler menimbulkan 

asumsi bahwa kandungan kolesterolnya juga tinggi. Serta ditegaskan oleh Muhajir 

(2002) bahwa lemak yang tinggi dalam tubuh akan mengakibatkan  terjadinya 

kenaikan kadar LDL yaitu lipoprotein yang kaya akan kolesterol. Semakin banyak 

lemak  yang  dikeluarkan  oleh  tubuh,  dengan  demikian  kadar  kolesterol  dalam 

tubuh akan menurun (Syahruddin 2002). 

Berdasarkan hal diatas didapatkan komposisi prekursor karnitin yang paling 

baik  menurunkan kandungan lemak daging dada dan paha ayam broiler yaitu 

perlakuan D; 0,55 % L-HCl Lisin; 0,44 % DL-Metionin; 0,33 mg/kg niasin; 80 

mg/kg FeSO4; 250 mg/kg asam askorbat/vitamin C dan 3,5 mg/kg 

piridoksin/vitamin B6. 
 

KESIMPULAN 
 

1. Prekursor karnitin dapat menggantikan kerja karnitin dalam upaya 

menurunkan  kandungan  lemak  tubuh  ayam  broiler,  bahkan  bisa  bekerja 
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lebih baik daripada karnitin terhadap pertambahan bobot badan dan konversi 

ransum tanpa mengganggu pertumbuhan organ lainnya. 
2. Komposisi prekursor karnitin yang paling baik adalah 0,55 % L-HCl Lisin; 

0,44 % DL-Metionin; 0,33 mg/kg niasin; 80 mg/kg FeSO4; 250 mg/kg asam 

askorbat/vitamin C dan 3,5 mg/kg piridoksin/vitamin B6. 

3. Menurunkan kandungan lemak daging dada dari 4,99 % menjadi 1,75 %, 

kandungan lemak paha dari 21,55 % menjadi 16,76 % dan lemak abdominal 

dari 2,50 % menjadi 1,61 %. 
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