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1.1 Latar Belakang 

Omega-3 merupakan asam lemak esensial yang terdapat di berbagai jenis 

makanan. Omega-3 merupakan lemak tak jenuh ganda atau yang sering disebut 

PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid). Omega-3 memiliki peran penting secara 

fisiologi di dalam tubuh manusia, seperti fungsi pada sel-sel otak dan 

neurotransmiter, serta berperan dalam reaksi anti-inflamasi dan imunologi. 

Kekurangan kadar omega-3 dapat menyebabkan gangguan neuron pada otak. Oleh 

karena itu, omega-3 dapat berperan atau menjadi alternatif dalam pengobatan 

penyakit-penyakit yang berhubungan dengan neuron dan kelainan psikis (Reimers 

& Ljung, 2019).  

Omega-3 biasanya dikenal dengan jenis ALA (Alpha Linolenic Acid), EPA 

(Eicosapentaenoic Acid), dan DHA (Docosahexaenoic Acid). ALA pada umumnya 

dapat ditemukan di minyak tanaman, sedangkan EPA dan DHA pada umumnya 

ditemukan di ikan, terutama ikan yang hidup di air bersuhu rendah atau di hewan 

laut lainnya. Pada keadaan normal, tubuh manusia dapat mengubah ALA menjadi 

EPA dan DHA dalam jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, EPA dan DHA 

harus didapatkan dari asupan makanan. Di dalam tubuh, EPA dan DHA dapat 

diubah menjadi senyawa turunan yang sangat penting yang disebut sebagai lipid 

mediator dengan nama resolvin. Mediator lipid ini bersifat antiinflamatori sehingga 

resolvin dapat meredam reaksi inflamasi (Serhan et al., 2009).  



Kebutuhan omega-3 pada umumnya dapat dipenuhi dengan mengonsumsi ikan. 

Harga ikan umumnya tergolong cukup mahal yang menyebabkan banyak kalangan 

masyarakat kurang mengonsumsi ikan dibandingkan dengan telur ayam. Selain 

pada ikan dan hewan laut, EPA dan DHA juga terdapat di telur, seperti telur ayam. 

Pengembangan telur ayam yang kaya omega-3 sudah diterapkan di Amerika sejak 

tahun 2000 dan telah dijadikan salah satu sumber o mega-3 di Kanada. Kadar 

omega-3 telur umumnya berkisar antara 30-40 mg per butirnya, sedangkan telur 

yang telah diperkaya omega-3 dapat mencapai 100 sampai 350 mg omega-3 (Lewis 

et al., 2000). Oleh karena itu, hal ini juga dapat diimplementasikan di Indonesia 

untuk memenuhi kebutuhan omega-3 di masyarakat. 

 Omega-6 PUFA biasa dikenal dengan jenis LA (linoleic acid) dan ARA 

(Arachidonic Acid). LA dan ARA pada umumnya dapat ditemukan di berbagai 

makanan, seperti pada kedelai, jagung, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga 

terdapat pada ikan, telur, dan lain-lain. ARA berperan penting secara fisiologi di 

tubuh manusia dan juga berperan dalam proses inflamasi. ARA merupakan 

prekursor dari mediator-mediator proinflamasi sehingga ARA akan meningkatkan 

reaksi inflamasi (Simopoulos, 2010). 

Bedasarkan dari banyak hasil penelitian, dinyatakan bahwa perbandingan 

omega-6 dan omega-3 yang ideal adalah 4:1 dari asupan makanan. ARA dan EPA, 

kedua-duanya merupakan substrat dari satu enzim yang sama yang dapat mengatur 

inflamasi, sehingga terjadi kompetisi antara ARA dan EPA. Bila ARA lebih 

dominan maka akan terjadi inflamasi yang lebih tinggi dan sedangkan bila EPA 

lebih dominan maka akan terjadi reaksi antiinflamasi. Pada western diet terutama 



di Amerika, asupan makanan cenderung jauh lebih tinggi ARA dibandingkan 

dengan EPA/DHA, mencapai perbandingan omega-6:omega-3 25:1.  (Innes & 

Calder, 2018; Dinicolantonio & O’Keefe, 2018; Harris, 2018).  

Penelitian yang berhubungan dengan omega-3 di telur ayam telah dilakukan di 

UPH (Stefanie Christanti Djojo, 2018; Andrew Darmawan, 2019; Amanda 

Atmadja, 2019). Kandungan omega-3 dan omega-6 dapat diukur menggunakan alat 

gas chromatography and mass spectrometry (GC/MS). Hasil penelitian Djojo yang 

memanfaatkan alat GCMS menyatakan bahwa satu butir telur ayam negeri curah 

mengandung antara 41,25 – 49,5 mg omega-3 (EPA dan DHA). Sedangkan hasil 

penelitian Dermawan dan Atmadja menunjukkan peningkatan kandungan omega-3 

pada telur ayam yang diberikan ikan teri selama 21 hari adalah 296-310 %. 

Penelitian ini didesain untuk mendukung dan melengkapi penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu dengan menambahkan jangka waktu pemberian ikan teri pada 

pakan ayam selama lima bulan, dengan tujuan untuk melihat peningkatan 

selanjutnya kandungan omega-3 dalam telur. Bersamaan dengan ini, kandungan 

omega-6 juga akan dianalisis peningkatannya dengan pemberian tambahan ikan teri 

pada pakan ayam. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kebutuhan omega-3 pada umumnya dapat terpenuhi dengan mengonsumsi 

ikan. Namun, konsumsi ikan di Indonesia tergolong rendah karena harga ikan yang 

relatif mahal. Telur merupakan makanan yang sering dikonsumsi masyarakat, baik 

secara langsung maupun menjadi bahan dasar pembuatan kue, roti, dan lain-lain. 

Omega pada kuning telur normal masih tergolong rendah, yaitu sekitar 30 mg per 



butir. Oleh karena itu, peningkatan kadar omega-3 pada telur diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan omega-3 di masyarakat umum. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian ikan teri 

pada pakan ayam terhadap perbandingan kadar omega-3 dan omega-6 pada kuning 

telur.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus: 

1. Mengekstraksi minyak ikan teri dengan metode Bligh & Dyer (1959). 

2. Mengekstraksi lipid kuning telur dengan metode Kovalcuks & Duma 

(2014). 

3. Menentukan kandungan EPA, DHA dan ARA pada minyak ikan teri dan 

kuning telur berdasarkan hasil GC/MS (Gas Chromatography Mass 

Spectrometry) 

4. Menganalisis pengaruh suplementasi ikan teri terhadap rasio kandungan 

omega-3 dan omega-6 pada minyak dari kuning telur 

 

 

 

 

 

 


