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ABSTRAK 

PENDAHULUAN 
 Diantara berbagai macam daging, daging ayam mengandung asam lemak tak 
jenuh yang tinggi. Asam lemak tak jenuh tersebut diantaranya tersubstitusi pada 
senyawa fosfolipid membran sel, fungsinya untuk menjaga fluiditas sel. Beberapa hasil 
penelitian menyebutkan bahwa  bahan pangan yang kaya asam lemak tak jenuh ganda 
(poly-unsaurated fatty acid= PUFA) terutama asam lemak omega -3 dapat menurunkan 
resiko penyakit degeneratif (Esterbauer, 1993; Tery et al., 2004), sehingga sejumlah 
penelitian telah dilakukan  untuk meningkatkan kandungan asam lemak omega-3 baik 
pada daging maupun telur ( Chen et al., 1999; Zuprizal et al., 2002).  Namun
meningkatnya asam lemak tak jenuh sangat rentan terhadap oksidasi dan hidrolisis 
(Bou et al., 2001; Grau et al., 2001; Fellenberg dan Speisky, 2006; Winarsi, 2007),  
menghasilkan senyawa peroksida yang bersifat sitotoksik , membahayakan kesehatan
dan menurunkan kualitas gizi.
Kerusakan lipid  dapat terjadi di dalam  tubuh sewaktu ternak masih hidup maupun 
terjadi di dalam daging yang dimulai sejak ternak dipotong oleh pengaruh radikal bebas.
Oksigen merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup namun  sebagiannya 
dapat berpotensi menjadi radikal bebas superoksida yang sangat reaktif mengoksidasi 
substansi organik atau molekul yang berada disekitarnya (Clarkson dan Thompson, 
2000). Asam lemak tak jenuh adalah substansi organik yang paling rentan terhadap 
oksidasi, menghasilkan produk primer peroksida yang terdekomposisi menjadi produk 
sekunder seperti diena terkonjugasi, hidrokarbon maupun aldehid misalnya 
malonaldehid (MDA) yang berpotensi untuk menurunkan kualitas nutrien dan bersifat 
sitotoksik.

Tubuh  dilengkapi dengan ensim  antioksidan endogen diantaranya  Superoksida 
dismutase (SOD) yang berperan untuk mereduksi radikal superoksida. Apabila terjadi 
ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dengan antioksidan endogen maka akan 
menimbulkan kondisi stress oksidative yang berimbas pada fisiologi ternak.  Untuk 
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EFEK SUPLEMENTASI EKSTRAK KULIT MANGGIS (Garnicia 
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Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi efek suplementasi ekstrak kulit manggis 
(EKM) terhadap komposisi kimia karkas dan penghambatan pembentukan malondialdehid (MDA) 
sebagai produk  peroksidasi lipid serta aktivitas antioksidan endogen superoksida dismutase (SOD) pada 
ayam broiler. Empat taraf suplementasi EKM yaitu 0; 0,1; 0,2 dan 0,3%/kg ransum basal dujikan pada  80 
ekor ayam broiler yang diberikan sampai umur 35 hari. Pada akhir percobaan sebanyak 8 ekor ayam dari 
tiap-tiap perlakuan dipotong  sebagai sampel uji. Hasil percobaan menunjukkan bahwa suplementasi 
EKM sampai taraf 0,3% tidak berpengaruh terhadap kadar air, protein dan abu daging dada , namun nyata 
menurunkan kadar lemak (P<0,05). Suplementasi 0,2 dan 0,3% efektif  menghambat pembentukan MDA 
dan meningkatkan aktivitas SOD  hati ayam broiler.
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mencegah hal tersebut, penambahan antioksidan eksogen  sangat  diperlukan. 
Antioksidan sintetik telah terbukti efektifitasnya, namun karena adanya dugaan efek 
karsinogenik dari bahan-bahan sintetik  maka penggunaan bahan alami sebagai feed 
additive menjadi populer saat ini (Chen et al., 1992; Hartoyo dan Astuti, 2002). 
Senyawa metabolit sekunder dalam tanaman terbukti banyak memiliki manfaat 
farmakologi yang menguntungkan. Salah satu diantaranya adalah dari manggis 
(Garcinia mangostana L.). Buah manggis yang berasa manis segar setelah dimakan 
daging buahnya umumnya kulitnya dibuang begitu saja. Padahal dalam kult manggis 
terkandung senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat.   

Kulit manggis terutama bagian pericarp kaya akan senyawa polifenol 
diantaranya xanthon, alfa-mangostin, gamma-mangostin yang  berpotensi sebagai 
antoksidan, antibakteri, antiproliferasi dan hipokolesteremik. (Kosem et al. 2007; 
Pedroza-Chaverri et al. 2008). Dalam uji in vitro diketahui bahwa nilai IC 50 ekstrak 
kulit manggis  kurang dari 50 µg/mL (Yung et al., 2006; Palakawong,et al. 2010; 
Mardawati et al, 2008; Astuti dan Handayani, 2010) sehingga tergolong sebagai 
antioksidan sangat kuat.
Disisi lain  polifenol juga dapat berikatan membentuk komplek dengan protein sehingga 
dapat menghambat kerja ensim dan menurunkan daya cerna protein. Kemampuan 
ekstrak kulit manggis sebagai feed additive antioksidan belum banyak diteliti khususnya 
untuk ternak. Pemberian ekstrak kulit manggis pada ayam broiler melalui ransumnya 
diharapkan dapat mempertahankan mencegah terjadinya peroksidasi lipid sehingga 
dapat memperpanjang masa simpan dan menghasilkan daging yang berkualitas.

METODE PENELITIAN
Materi penelitian  

Ekstrak kulit manggis (EKM) disiapkan mengikuti  metode Rohman dan 
Riyanto (2005) dengan sedikit modifikasi. Kulit manggis setelah disortasi, dicuci bersih, 
dikeringkan dan dibuat serbuk. Selanjutnya serbuk kulit manggis diekstrak metode 
maserasi menggunakan ethanol 70% dengan dengan rasio 1 : 2. Maserasi dilakukan 
selama 4 hari dengan sesekali diaduk . Maserat disaring dan filtratnya dikeringkan 
menggunakan evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental yang  pekat. Selanjutnya 
ekstrak kental dibuat tepung menggunakan filler dengan perbadingan tertentu. Tepung 
inilah yang selanjutnya digunakan sebagai feed additive dalam formula ransum ayam 
broiler. 

Sebanyak 80 ekor ayam broiler dialokasikan ke dalam 4 macam perlakuan 
ransum  dengan menambahkan EKM pada ransum basal dengan taraf  0; 0,1;  0,2 dan 
0,3% untuk P0; P1; P2 dan P3 per kg ransum basal. Ransum basal yang digunakan 
adalah ransum komersial BR 1  dan BR 2 (Tabel 1).  Ransum BR 1 diberikan sejak 
umur 1 sampai 21 hari dan ransum BR 2 diberikan sejak umur 22 sampai 35 hari. 

Tabel 1. Kandungan nutrien ransum basal  
Zat Nutrien BR 1 BR 2
Kadar air Max 14% Max 14%
Protein kasar 21-23 19-20%
Lemak kasar 5-8% 3-5% 5 – 8%
Serat kasar 4-7% 4-5%
Abu 0,9-1,2% max 7%
Calsium 0,7 – 1,0 % min 0,9%
Phosphor min 0,7%

Sumber : PT Japfa-Comfeed.
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Ransum perlakuan diberikan mulai umur 14 hari sampai  umur 35 hari. Ayam 
dipelihara mengikuti standar menejemen pemeliharaan yang normal. Pada akhir 
pemeliharaan dari setiap unit ulangan  diambil 2 ekor. Setelah dipuasakan selama 12 
jam ayam disembelih , daging dada tanpa kulit diambil sebagai sampel penetapan 
komposisi kimia dan malondialdehid (MDA) sebagai parameter  oksidasi lipid
sedangkan aktivitas ensim SOD ditetapkan pada sampel organ hati. 

Analisis kadar MDA  
Kadar MDA diukur pada ekstrak  menurut metode Singh et al. (2002).

Sebanyak  0,5 ml supernatan  (daging) ditambah 2,0 ml HCL dingin (0,25 N) yang 
mengandung 15% TCA, 0,38% TBA dab 0,5% BHT. Campuran dipanaskan 80o C
selama 1 jam. Setelah dingin , campuran disentrifuse pada 3500 rpm (822g) selama 10 
menit. Supernatan diambil diukur absorbansi dengan spektrofotometer pada λ 532 nm. 
Sebagai larutan standar digunakan TEP (tetraetoksipropana). 

Pengukuran Aktivitas Superoksida Dismutase (SOD) 
Pengukuran SOD dilakukan pada homogenat hati dilakukan di laboratorium 

Pangan Gizi PAU UGM mengikuti petunjuk yang diberikan RANSOD KIT. 
Pengukuran dilakukan mengikuti prosedur Kubo et al,Aktivitas SOD dihitung 
menggunakan persamaan berikut : 
  (1-(A/B)x100) 
 A = absorbansi larutan sampel            B = absorbansi larutan kontrol  

Analisa data 
 Percobaan dilakukan dengan metode eksperimen in vivo dengan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Apabila perlakuan memberikan pengaruh bermakna (p<0,05)  
dilanjutkan dengan uji Duncan (Steel dan Torrie, 1981) 

HASIL  DAN PEMBAHASAN
Komposisi kimia daging 

Perlakuan pemberian EKM dalam ransum  memberikan pengaruh yang 
bervariasi terhadap komposisi kimia daging, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi kimia daging dada ayam broiler 
Parameter
%

Macam perlakuan
P0 P1 P2 P3 Signifikan

Lipid 3,25±0,34a 2,67 ± 0,38a 2,28± 0,13 b 2,34± 0,40 b *
Protein 22,56±0,62 21,52± 0,34 20,42± 0,82 20,90± 0,44 ns
Abu 0,48± 0,05 0,49± 0,07 0,45± 0,03 0,49± 0,03 ns
Air 75,64±1,08 74,51± 2,34 75,2± 2,32 74,86± 1,56 ns

a, b: Superskrip dengan huruf berbeda pada baris yang sama menunjukkan beda nyata (P<0,05). ns = 
non significant.

  
Pemberian EKM  nyata dapat menurunkan kandungan lemak daging (P<0,05),

namun memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kandungan protein, abu dan air.  
Diduga pemberian EKM akan mempengaruhi kapasitas kerja ensim pencernaan 
sehingga ketersediaan (availability) nutrien dari ransum menurun baik dari pencernaan 
lemak, protein, maupun karbohidrat, sebagaimana dijelaskan oleh Dufresne and 
Farnworth (2001) bahwa polifenol  EKM dapat berikatan dengan ensim sehingga 
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menurunkan daya cerna nutrien.  Namun demikian ketersediaan asam amino untuk 
sintesis protein daging diduga masih mencukupi sehingga sintesis protein jaringan tidak 
terganggu. Hal ini terlihat dari tidak adanya beda nyata pada kandungan protein daging, 
meskipun terdapat penurunan, diduga karena polifenol dapat berikatan dengan asam 
amino lisin sehingga menurunkan sintesis protein jaringan.

Kesesuaian ketersediaan asam amino untuk sintesis protein daging akan 
menurunkan kelebihan kerangka karbon dari asam amino  untuk diubah menjadi asetil 
Co-A sebagai prekusor biosintesis lemak, akibatnya sintesis lemak daging menjadi 
menurun (Lehninger, 1993). Hal ini mengakibatkan kandungan lemak daging menurun 
secara signifikan akibat pemberian EKM dibanding dengan kontrol. 

Stabilitas oksidasi
Kriteria stabilitas oksidasi ditampilkan melalui nilai MDA sebagai hasil 

peroksidasi lipid serta aktivitas antioksidan SOD sebagai ensim pertahanan terhadap  
reaktivitas radikal di dalam tubuh. Radikal bebas dihasilkan melalui metabolik normal 
di dalam tubuh ketika terjadi pembentukan energi. Jumlahnya meningkat seiring 
semakin banyak kebutuhan energi  (Winarsi, 2007).  

Kadar malondialdehid disajikan dalam Tabel 3. Pemberian EKM mampu 
menghambat pembentukan MDA daging dada maupun daging paha. Produksi MDA 
nyata menurun dengan pemberian 0,1% EKM /kg ransum dibanding dengan kontrol, 
baik pada daging dada maupun paha. Meskipun demikian peningkatan level EKM tidak 
meningkatkan penurunan MDA. Hal ini sejalan dengan pernyataan Winarsi (2007) 
bahwa polifenol mampu menghambat pembentukan radikal hidroksi yang akan 
mengoksidasi asam lemak tak jenuh menghasilkan senyawa peroksida yang stabil antara 
lain malonaldehid (MDA), keton, hidroharbon, alkohol dan senyawa organik lain yang 
toksik. Meningkatnya produk oksidasi lipid tersebut akan menurunkan kualitas daging 
sebagai akibat munculnya bau ransid, off-flavour, off-odor serta menyebebkan 
perubahan sifat fisik daging. Lebih lanjut Raharjo (2004) menjelaskan bahwa 
mengkonsumsi pangan yang mengandung lipid teroksidasi meningkatkan resiko 
kunculnya penyakit degeneratif seperti kanker dan kardiovasculer.  

Tabel 3. Kadar malondialdehid (mg/kg) daging dada dan paha akibat pemberian EKM  
Perlakuan Dada Paha
P0 0,70±0,02a 0,99±0,02a

P1 0,49±0,01b 0,78±0,05b

P2 0,51±0,02b 0,65±0,02b

P3 0,50±0,02b 0,62±0,01b

a,b: Superskrip dengan huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata 
(P<0,05). ns = non significant

Penurunan MDA ini  berkaitan dengan peningkatan aktivitas ensim SOD dalam 
menangkal radikal superoksida anion (O2

- ) yang  merupakan radikal bebas hasil  proses
metabolik energi. SOD merupakan ensim antioksidan primer dalam tubuh yang 
mengkatalisis dismutasi radikal superoksida anion menjadi H2O2 yang selanjutnya akan 
dinetralkan menjadi H2O yang aman oleh pengaruh ensim katalase dan glutation 
peroksidase (Halliwel et al., 1989; Papas, 1999 dan Winarsi, 2007). 
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Kosim et al.( 2008) menyatakan bahwa EKM mengandung senyawa polifenol 
yang sebagian besar adalah Xanthone. Selanjutnya Winarsi (2007), menyatakan bahwa 
polifenol dapat mendonorkan  H untuk meredam aktivitas superoksida anion, sehingga 
dapat membantu ensim SOD dalam merantas O2

-.  Pemberian 0,1% EKM mampu 
meningkatkan aktivitas SOD dalam sebesar 44,03% dibanding kontrol. Peningkatan 
taraf pemberian EKM menjadi 0,2%  terlihat meningkatkan aktivitas penghambatan 
namun tidak berbeda nyata dengan pemberian 0,3% EKM.   

Tabel 4. Aktivitas penghambatan (%) ensim superoksida dimutase (SOD) pada hati 
akibat pemberian EKM 

Perlakuan Aktivitas penghambatan
P0 34,38±2,13a

P1 49,52±1,04b

P2 59,19±2,15c

P3 63,58±1,05c

a,b,c: Superskrip dengan huruf berbeda pada kolom yang sama menunjukkan beda nyata (P<0,05). ns = 
non significant.

KESIMPULAN
Pemberian  ekstrak kulit manggis yang disuplementasikan kedalam ransum 

sebanyak  0,2% /kg ransum tidak memberikan efek terhadap  kadar air, protein dan abu 
daging , namun nyata menurunkan kadar lemak (P<0,05). Suplementasi 0,2 dan 0,3% 
efektif  menghambat pembentukan MDA pada daging dan meningkatkan aktivitas SOD  
pada hati ayam broiler. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit 
manggis dapat digunakan sebagai feed additiv yang berperan sebagai antioksidan. 
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