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ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF Candida utilis WAS CULTURED  AT LIQUID 
WASTE OF TAPIOCA MEAL IN FEED ON MICROFLORA, 

ENZYMATIC ACTIVITY AND INTESTINAL CONDITION OF BROILER 
 
 

 The aim of this research was to determine the influence of Candida utilis 
cultured at liquid waste of tapioca meal in feed on microflora, enzymatic activity, 
and intestinal condition of broiler. 
 The material used for this research were yeast culture (Candida utilis), and 
one-hundred males broilers of Loghmann strain. The method of this research was 
in vivo experiment with completely randomized design using 5 treatments (P0 = 
0%; P1 = 0,05%; P2 = 0,10 %; P3 = 0,15 %; P4 = 0,20 %). Every treatment was 
repeated 4 times, if there was significant influence, it is followed by Duncan’s 
Multiple Range Test. The observed parameters were the number of microflora, 
enzymatic activity, and intestinal condition of broiler. 
 The result showed  that utilization of yeast culture (Candida utilis) as feed 
additive on broiler had significant effect (P<0,05) on the number of microflora, 
villus length, and protease activity, but insignificant affected (P>0,05) for the 
number of villi and amilase activity. 
 It can be concluded that level 0,1 – 0,2 % of yeast culture (Candida utilis) 
can be used to increase microflora, villus length and protease activity in the 
broiler intestine. 
 
 
 
Key word : broiler, yeast culture, Candida utilis, microflora, villi, enzyme 
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RINGKASAN 
 
 

EFEK PENGGUNAAN Candida utilis YANG DI KULTUR  DALAM 
LIMBAH CAIR PABRIK TEPUNG TAPIOKA DALAM PAKAN 

TERHADAP MIKROFLORA , AKTIVITAS ENZIM DAN KONDISI USUS  
AYAM PEDAGING 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni  sampai dengan 24 
Agustus 2006 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, Sumber Sekar, Dau, Malang. Untuk mengetahui jumlah populasi 
mikroflora dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Uji aktivitas enzim saluran 
pencernaan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas 
Brawijaya dan perhitungan jumlah dan panjang villi usus dilakukan di 
Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek penggunaan Candida utilis 
yang di kultur pada limbah cair pabrik tepung tapioka dalam pakan terhadap 
mikroflora, aktifitas enzim, dan kondisi usus ayam pedaging. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan bahan pertimbangan terhadap 
penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair pabrik tepung 
tapioka dalam pakan terhadap mikroflora, aktifitas enzim, dan kondisi usus ayam 
pedaging. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah DOC ayam pedaging 
strain Loghmann sebanyak 100 ekor. Metode yang dipakai adalah percobaan 
dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan yang terdiri dari P0 = 
pakan kontrol; P1 = pakan kontrol + 0,05 % kultur khamir; P2 = pakan kontrol + 
0,10 % kultur khamir; P3 = pakan kontrol + 0,15 % kultur khamir; P4 = pakan 
kontrol + 0,20 % kultur khamir. Setiap perlakuan diulang 4 kali untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Hasil peneitian menunjukkan bahwa penggunaan kultur khamir Candida 
utilis dalam pakan menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap jumlah 
mikroflora khamir dan bakteri asam laktat. Memberikan. Perlakuan juga 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap panjang villi dan tidak 
memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah villi. Aktivitas 
enzim protease juga menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) namun tidak 
berpengaruh nyata terhadap aktivitas enzim amilase (P>0,05). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan kultur khamir 
(Candida utilis) sebanyak 0,1 % dalam pakan dapat meningkatkan panjang villi 
dan aktivitas enzim protease usus halus ayam pedaging. Sedangkan penambahan 
kultur khamir sebanyak 0,2 % dalam pakan dapat meningkatkan mikroflora dalam 
usus halus ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha peternakan unggas 

merupakan masalah pokok yang perlu mendapat perhatian. Faktor pakan di dalam 

usaha peternakan khususnya ayam pedaging memerlukan suatu perhatian yang 

lebih. Hal ini dikarenakan biaya untuk pengadaan pakan sebesar 60 %-70 % dari 

total biaya produksi. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pakan dan efisiensi 

penggunaan pakan harus ditingkatkan sehingga ternak mampu menampilkan 

produksi yang tinggi serta keuntungan secara ekonomis. 

 Salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi pakan dengan cara 

meningkatkan kinerja mikroflora usus adalah penambahan kultur khamir 

(Candida utillis) dalam pakan. Kultur khamir merupakan produk bioteknologi 

mikroorganisme yang terdiri dari khamir dan substrat tempat khamir 

dikembangkan. 

Perkembangan penggunaan probiotik di dalam pakan ternak saat ini 

berkembang pesat sejalan dengan adanya pembatasan pemakaian antibiotik dan 

hormon yang berfungsi sebagai pencegahan maupun pengobatan penyakit serta 

sebagai perangsang pertumbuhan yang telah digunakan secara meluas di dunia. 

Mikroorganisme probiotik dapat terdiri dari bakteri gram positif, yeast (khamir 

dan kapang), jamur atau kombinasinya (Sjofjan, 2001). Sedangkan bentuk 

probiotik dapat berupa tepung, cair dan pasta (Sjofjan, 2003). 
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Industri pangan yang termasuk mampu menghasilkan limbah dalam 

jumlah cukup banyak di Indonesia adalah industri tapioka yang mengolah ubi 

kayu menjadi tapioka. Limbah cair dari industri tapioka mempunyai unsur karbon 

sebagai faktor pertumbuhan yang diperlukan oleh mikroorganisme. 

Khamir Candida utilis merupakan salah satu mikroorganisme yang 

secara komersial digunakan sebagai pakan ternak dan mempunyai kemampuan 

lebih tinggi untuk mengasimilasi sejumlah persenyawaan karbon dan nitrogen. 

Candida utilis juga tidak begitu banyak menggunakan asam-asam amino dan 

vitamin B sebagai faktor pertumbuhannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

Candida utilis asal limbah cair pabrik tepung tapioka pada pakan ayam pedaging 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah 

cair pabrik tepung tapioka dalam pakan terhadap mikroflora, aktifitas enzim, dan 

kondisi usus ayam pedaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penggunaan Candida utilis 

yang di kultur pada limbah cair pabrik tepung tapioka dalam pakan terhadap 

mikroflora, aktifitas enzim, dan kondisi usus ayam pedaging. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan bahan 

pertimbangan terhadap penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah 

cair pabrik tepung tapioka dalam pakan terhadap mikroflora, aktifitas enzim, dan 

kondisi usus ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Imbuhan pakan yang berupa kultur khamir, merupakan terobosan rekayasa 

bioteknologi yang mendayagunakan mikroorganisme secara optimal. Khultur 

khamir dapat terdiri dari mikroorganisme yang sejenis atau beberapa jenis atau 

kombinasi dari khamir, bakteri atau kapang (Sjofjan, 2001). 

 Kultur khamir (Candida utilis) dengan mikroba indigenous di dalam 

saluran pencernaan usus, diharapkan dapat saling menunjang sinergisme dalam 

keunggulan dan saling menutupi kekurangan, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja mikroflora yang hidup dalam usus ayam, yang pada gilirannya 

meningkatkan daya cerna dan meningkatkan penampilan produksi ayam pedaging. 

 Hasil penelitian Hartini (2004) menunjukkan bahwa semakin tinggi level 

pemberian kultur khamir akan menunjukkan jumlah mikroflora yang sangat nyata 

lebih tinggi. 

Limbah cair tapioka masih mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan 

oleh mikroba. Karbohidrat di dalam limbah cair tersebut dapat digunakan sebagai 

sumber karbon bagi mikroba. Kandungan limbah cair tapioka adalah air 99,2 %, 

karbohidrat 0,26 %, protein 0,25 %, lemak 0,035 % dan serat kasar 0,2 % 

(Escape, 1982 yang disitasi oleh Soeryaatmaja, 1984). 
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Khamir merupakan salah satu mikroorganisme yang secara komersial 

digunakan untuk menghasilkan beberapa enzim dan mempunyai kemampuan 

lebih tinggi untuk mengasimilasi sejumlah persenyawaan karbon dan nitrogen. 

Candida utilis juga tidak begitu banyak menggunakan asam-asam amino dan 

vitamin B sebagai faktor pertumbuhannya (Hariyum, 1986). 

Penelitian Shrassen et al. (1970) yang disitasi oleh Oguntimein (2005) 

bahwa proses enzimatis hidrolisis ketela pohon dengan cara merendamnya dengan 

kultur khamir Candida utilis ternyata mampu menghasilkan produk dengan 

kandungan protein kasar sebesar 35 % dari bahan kering. 

Nirmalasanti (2002) juga menambahkan bahwa penggunaan 

mikroorganisme sebagai probiotik dapat menaikkan tinggi villi sebesar 72,19 µm 

pada duodenum dan 35,66 µm pada jejenum. Adanya penambahan tinggi villi ini 

merupakan suatu usaha untuk memperluas bidang penyerapan sehingga zat-zat 

makanan yang diabsorbsi semakin banyak. 

Atas pertimbangan hal-hal tersebut, perlu dilakukannya penelitian 

tentang penggunaan Candida utilis dalam pakan terhadap mikroflora, aktifitas 

enzim, dan kondisi usus ayam pedaging. 

 

1.6 Hipotesis 

 Penggunaan Candida utilis yang di kultur pada limbah cair pabrik tepung 

tapioka dalam pakan dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap mikroflora, 

aktifitas enzim, dan kondisi usus ayam pedaging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengunaan Khamir (Yeast) pada Ternak 

 Penggunaan probiotik sebagai salah satu produk bioteknologi sekarang ini 

merupakan harapan dalam menghasilkan pakan yang berkualitas serta jumlah 

yang lebih meningkat. Probiotik sebagai aplikasi dari produk bioteknologi terdiri 

atas dua jenis produk yakni probiotik yang mengandung bakteri dan probiotik 

berupa kultur khamir (yeast culture) (Sjofjan dkk., 2003). 

Produk biomassa khamir dalam bentuk kering sudah digunakan secara luas 

sebagai supplement pakan. Produk tersebut digunakan dalam pakan unggas dan 

babi periode starter. Sel khamir hidup dalam bentuk sel khamir kering atau kultur 

khamir juga digunakan dalam industri pakan (Reed and Nagodawithana, 1991). 

 Kultur khamir merupakan  produk bioteknologi mikroorganisme tunggal 

dalam keadaan kering berupa khamir beserta dengan substratnya yang digunakan 

secara langsung sebagai bahan pakan ternak (Ardhana dkk., 1996). Sel khamir 

kering juga digunakan sebagai suplement pakan ruminan pada level yang bisa 

mensuplai beberapa juta sel khamir per gram. Pemberian tersebut dapat 

meningkatkan efisiensi pakan pada ruminansia (Reed and Nagodawithana, 1991). 

 Khamir yang terkandung dalam kultur khamir setelah sampai pada alat 

pencernaan ayam yang kondisinya sesuai dengan kehidupannya akan hidup aktif 

kembali. Dalam keadaan hidup dan aktif kembali ini khamir akan memproduksi 

berbagai enzim yaitu protease, amilase, maupun lipase yang akan membantu 

pencernaan zat-zat makanan dalam tubuh ayam (Ardhana dkk., 1996). Kandungan 

sel mikrobial juga dapat meningkatkan  fermentasi dalam saluran pencernaan dan 
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sintesis vitamin dan juga mengaktifkan enzim laktase  yang memproduksi dalam 

jumlah besar VFA dari laktose, sehingga meningkatkan penggunaan energi untuk 

tujuan produksi (Esmail, 1999). Selama pertumbuhannya sel khamir 

menghasilkan beberapa senyawa nukleotida, asam amino, unidentified growth  

factor yang menstimulir pertumbuhan dan enzim (Shin, 1988 yang disitasi oleh 

Sjofjan, 2001).   

Pertumbuhan sel khamir dalam kulturnya membentuk tunas (budding) dan 

membelah atau campuran keduanya, memiliki membran yang kuat yang berfungsi 

melindungi sel dari keadaan kering dalam pembuatan kultur khamir (Shin, 1988 

yang disitasi oleh Sjofjan, 2001). 

 

2.2 Candida utilis 

 Khamir (Candida utilis) adalah khamir yang termasuk genus Candida, 

famili Criptococcaceae kelas Blastomycetes, dan subdivisi 

Deutromycotina/Deutromycetes (fungi imperfecti). Beberapa galur secara 

komersial digunakan untuk menghasilkan beberapa jenis enzim (Frazier and 

Westhof, 1981). Menurut Hariyum (1986), Candida utilis mempunyai 

kemampuan yang lebih tinggi untuk mengasimilasi sejumlah persenyawaan 

karbon dan nitrogen. Dalam kondisi fermentasi yang relatif sederhana 

dibandingkan dengan jenis mikroorganisme lainnya, terutama untuk 

persenyawaan karbon jenis gula pentosan. Sementara itu Reed dan 

Nagodawithana (1991) menambahkan bahwa Candida utilis dapat mengasimilasi 

baik pentosa dan heksosa. 
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 Candida utilis dapat hidup dalam larutan garam 6 – 8 % (b/v), dalam 

medium yang tidak mengandung vitamin, dapat mengasimilasi kalium nitrat, 

dapat menggunakan sumber-sumber karbon, seperti glukosa, sukrosa, maltosa, 

larutan pati, rafinosa, dan gliserol. Pertumbuhannya juga cepat, kadar protein 

tinggi, banyak mengandung vitamin B-komplek, tetapi kurang mengandung 

metionin, dan kandungan asam nukleatnya sekitar 6 – 11 % (Hariyum, 1986). 

Tabel 1. Hasil analisis Candida utilis dari 3 perusahaan di Jepang (dalam %). 
Zat makanan Kyowa Hakko Kanegafuchi DIC 

Protein  
Lemak 
Serat 
Abu 
Ekstrak bebas total lemak 
Air 

61,8 
4,9 
5,7 
5,6 
16,2 
5,8 

56,5 
1,4 
4,2 
7,7 
25,8 
4,4 

53,1 
7,8 
6,5 
5,7 
21,7 
5,2 

Sumber: Hariyum (1986). 
 

 Menurut Hariyum (1986), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

Candida utilis adalah water activity (aw) pada suhu 20 ºC sebesar 0,94, pH antara 

3 - 6, suhu berkisar antara 25 – 43 ºC. Oguntimein (2005) menambahkan bahwa 

proses fermentasi dari hidrolisis ketela pohon dengan Candida utilis selama 20 

jam mampu menghasilkan produk dengan protein kasar sebesar 40 %. 

 

2.3 Limbah Cair Pabrik Tepung Tapioka 

 Limbah industri pangan mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi 

sehingga dapat berfungsi sebagai bahan makanan yang melimpah bagi 

mikroorganisme. Banyak cara penanganan limbah industri sesudah penyaringan 

misalnya penggunaan sand filter, carbon active filter, konversi enzimatis atau 

secara mikrobiologis (Utomo dan  Andayani, 1994). 
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Limbah cair tapioka merupakan limbah cair pengolahan ubi kayu dalam 

industri tapioka yang merupakan salah satu industri yang banyak terdapat di 

Indonesia (Sofyan, 1984). Pada proses pengolahan ketela pohon menjadi tapioka 

diperoleh limbah cair dan padat serta gas yang jumlahnya 75 % dari mentahnya. 

Industri tapioka pada umumnya berskala kecil, dan jarang melakukan pengolahan 

limbah cairnya. Industri tersebut merupakan industri padat karya, baik yang 

berskala kecil maupun berskala besar menghasilkan limbah cair dalam jumlah 

yang besar, yaitu setiap ton singkong memerlukan 8000 liter air dalam 

pengolahannya. Limbah cair tapioka berasal dari pencucian ketela dan proses 

pengendapan atau pemisahan pati yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum 

dilepas ke lingkungannya karena limbah tersebut dapat menjadi media lingkungan 

yang sensitif bagi kehidupan (Djubaedah dkk., 2002). 

Limbah cair tapioka masih mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan 

oleh mikroba. Karbohidrat di dalam limbah cair tersebut dapat digunakan sebagai 

sumber karbon bagi mikroba. Kandungan limbah cair tapioka adalah air 99,2 %, 

karbohidrat 0,26 %, protein 0,25 %, lemak 0,035 % dan Serat kasar 0,2 % 

(Escape, 1982 yang disitasi oleh Soeryaatmaja, 1984). 

 

2.4 Mikroflora Saluran Pencernaan Unggas 

 Secara umum di dalam saluran pencernaan unggas terdapat 

mikroorganisme yang bersifat patogen dan non patogen yang komposisinya 

terdiri dari makhluk biotik dan abiotik. Mikroorganisme yang bersifat non 

patogen sangat menguntungkan ternak selama proses pencernaan berlangsung, 

sedangkan mikroorganisme patogen dapat menimbulkan penyakit. Dalam keadaan 

 8



ternak normal, kedua mikroorgnisme ini dalam keadaan seimbang, sejumlah 

interaksi, simbiosis dan kompetisi terjadi diantara kedua mikroorganisme tersebut 

(Soeharsono, 1998 yang disitasi oleh Sjofjan, 2001). 

Saluran pencernaan unggas setelah penetasan secara cepat akan di 

dikolonisasi oleh mikroorganisme. Dalam beberapa jam, Laktobacilli muncul dan 

hidup dalam crop, sementara itu di saluran pencernaan berikutnya (duodenum 

sampai sekum), Enterococcus faecalis menjadi spesies dominan dan disertai 

dengan Enterobacteria. Setelah tiga hari, Lactobacilli munsul dalam usus  dan 

membentuk sebuah bagian utama pada sekum bersama dengan Clostridia, 

Coliform dan Enterococci, namun hal tersebut membutuhkan waktu beberapa 

minggu (Smith, 1965; Barnes et al., 1980 yang disitasi oleh Wallace, 1995). 

Perkembangan mikroflora yang stabil akan akan menolong unggas tahan terhadap 

infeksi, terutama pada saluran pencernaan (Fuller, 1991). 

 Fuller (1991) menambahkan bahwa mikroflora dalam saluran pencernaan 

unggas berada dalam hubungannya dengan kepadatan koloni dan bermacam-

macam spesies dan cenderung keberadaannya  dalam jumlah yang besar  dalam 

caeca dan usus besar. Sebagian besar spesies adalah anaerob dan banyak juga 

sebagai obligate anaerob. Mikroorganisme tersebut memakan digesta dalam 

lumen dan dapat dihubungkan dengan partikel pakan, terutama komponen serat. 

Ada perubahan substansial dalam tubuh mikroflora dalam merespon pakan, dalam 

hubungannya dengan jumlah, tipe, dan aktivitas. 

 Mikrooganisme yang umum didapatkan pada saluran pencernaan unggas 

adalah Eschericia coli, Clostridia sp, Enterococci sp, Lactobacilli sp dan khamir 

(Sjofjan, 2001). Menurut Gauwitz (1993) yang disitasi oleh Khamidah (2002) 
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khamir adalah salah satu mikroorganisme pada saluran pencernaan unggas yang 

terdapat pada crop dan usus halus. 

Tabel 2. Sebaran dan jenis mikroflora yang terdapat pada setiap organ pencernaan. 
Organ Mikroorganisme Jumlah populasi* 

Tembolok Lactobacilli 
Streptococci 
Echercia coli 
 

109 

104 

102

Usus halus Lactobacilli 
Streptococci 
Echercia coli 
 

108 

104 

102

Usus besar Lactobacilli 
Streptococci 
Yeast 

109 

107 

102

Keterangan : * = CFU/g dari kandungan organ (berat basah) 
Sumber       : Tannock (1992) yang disitasi oleh Sjofjan (2001). 
 
 Bakteri asam laktat mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

mengendalikan keseimbangan mikroflora usus, terutama terhadap mikroba yang 

bersifat patogen dan merugikan ternak yang bersangkutan, oleh karena itu 

keseimbangan mikroflora usus selalu menggunakan bakteri asam laktat sebagai 

pembandingnya (Dildey, 1988 yang disitasi oleh Ardhana dkk., 1996). 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhana dkk. (1996) 

menunjukkan bahwa pakan yang diberikan dengan kultur khamir terjadi 

peningkatan populasi bakteri asam laktat. Meningkatnya populasi bakteri asam 

laktat tersebut akan membuat situasi usus halus semakin asam yang akan 

menurunkan populasi bakteri yang merugikan. 

 

2.5 Aktivitas Enzim 

Enzim merupakn senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk 

mempercepat reaksi pemecahan senyawa-senyawa yang komplek menjadi 
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sederhana. Walaupun dalam tubuh makhluk hidup enzim dapat diprouksi sendiri 

sesuai dengan kebutuhan, penambahan enzim pada ransum kadang kala masih 

dibutuhkan. Hal ini diebabkan beberapa faktor seperti antinutrisi faktor pada bhan 

pakan, rendahnya efisiensi kecernaan bahan pakan, dan ketidak tersediaan enzim 

tertentu dalam tubuh ternak (Samadi, 2004).  

Peranan enzim dalam saluran pencernaan ditujukan terhadap pencernaan 

pati, lemak, dan protein (Wahyu, 1992). Petterson et al. (1991) yang disitasi oleh 

Ardhana dkk. (1996)  menyatakan bahwa penambahan enzim glutanase dan 

arabinoxylanase kedalam pakan, cenderung akan meningkatkan daya cerna zat 

makanan  dalam alat pencernaan. Ayam yang mendapatkan pakan tanpa 

penambahan enzim menunjukkan adanya laju lewat pakan dalam alat pencernaan 

yang lambat, daya cerna pakan rendah, serta konversi pakan yang tinggi bila 

dibandingkan dengan ayam yang mendapatkan tambahan enzim dalam pakannya. 

Enzim dapat dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme, salah satunya yang 

digunakan sebagai penghasil enzim adalah khamir (Yeast). Enzim yang dihasilkan 

oleh kultur khamir tertera pada Tabel 3 . 

Tabel 3. Enzim yang dihasilkan kultur khamir. 
Enzim Substrat Produk akhir 
Amilase Pati Dekstrin, Maltosa 
Maltase Maltosa Glukosa 
Sukrose Sukrosa Glukosa, fruktosa 
Proteinase Protein Polipeptida 
Polipeptidase Polipeptida Dipeptida,asam amino 
Dipeptidase Dipeptida Asam amino 
Deaminase Asam amino Alkohol, NH3 dan CO2
Lipase Lemak Gliserida, asam lemak 
Fosfolipase Fosfolipida An organik fosfat, asam 

lemak 
Fosfatase Ester fosfat An organik fosfat, asam 

lemak. 
Sumber : Shin (1988) yang disitasi oleh Sjofjan (2001). 

 11



 

Untuk memproduksi enzim secara murni sebagai bahan pakan tambahan 

diperlukan tahapan kerja yang panjang, rumit serta memerlukan waktu lama dan 

biaya yang mahal (Street, 1963 yang disitasi oleh Ardhana dkk., 1996). 

Pada era kemajuan  bioteknologi seperti saat ini, penambahan enzim 

kedalam pakan secara murni dapat diganti dengan pemakaian mikroorganisme 

secara langsung sebagai bahan pakan ternak, berupa kultur khamir.  

 

2.6 Usus halus 

 Usus halus secara anatomi dapat dibagi dalam  tiga bagian : duodenum, 

jejunum, dan ileum, secara histology tidak ada perbedaan antara tiga bagian 

tersebut. Usus halus merupakan organ primer dalam pencernaan dan absorbsi. 

Enzim-enzim tertentu ada dalam berbagai segmen sepanjang organ tersebut 

disediakan dengan cepat, efektif dalam merombak karbohidrat, lemak, dan protein 

untuk selanjutnya diserap (Scanes et al., 2004). 

 Dinding usus dapat mengandung lipatan-lipatan atau villi tergantung pada 

spesies. Gallus spesies mempunyai villi yang panjangnya menurun dari 1,5 mm di 

duodenum sampai 0,4 - 0,6 mm di ileum dan rectum. Jumlah villi menurun dari 

umur 1 sampai 10 hari, namun setelah itu konstan (Whittow, 2000). 

 Seleksi genetik untuk pertumbuhan telah mengubah morfologi villi. Jika 

dibandingkan dengan Leghorn putih, villi pada Broiler lebih besar dan 

menunjukkan lebih banyak sel. Namun, villi dari kedua tipe ayam dalam bentuk 

susunan zig-zag yang mana berfungsi untuk memperlambat laju ingesta (Whittow, 

2000). 
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 Pemberian mikroorganisme sebagai probiotik dalam pakan ayam dapat 

meningkatkan tinggi villi pada duodenum dan jejenum. Adanya peningkatan villi 

ini merupakan suatu usaha untuk memperluas bidang penyerapan sehingga zat-zat 

makanan yang diabsorbsi semakin banyak (Nirmalasanti, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni  sampai dengan 24 

Agustus 2006 di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Sumber Sekar, Dau, Malang. Untuk mengetahui jumlah populasi 

mikroflora dilaksanakan uji TPC (Total Plate Count) di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Uji aktivitas enzim 

saluran pencernaan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya dan perhitungan jumlah dan panjang villi usus dilakukan di 

Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ayam Pedaging 

 Pada penelitian ini digunakan ayam pedaging berumur satu hari produksi 

PT Adirama Multibreeder sebanyak 100 ekor strain Loghmann yang dibedakan 

jenis kelaminnya (sexing) yang dipelihara selama 6 minggu dengan rataan bobot 

badan sebesar 47,34 ± 4,32 gr dan koefisien keragaman sebesar 9,13 %. 

3.2.2. Kandang dan Peralatan 

  Kandang yang digunakan adalah kandang sistem litter sebanyak 20 petak  

dengan ukuran tiap petak 80 x 80 cm. masing-masing petak dilengkapi dengan 
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tempat pakan, tempat minum, pemanas lampu listrik dengan daya 25 watt dengan 

alas diberi sekam. Tiap petak kandang ditempati 5 ekor ayam pedaging.  

3.2.3. Pakan 

Kultur Khamir 

 Khamir yang digunakan  adalah Candida utillis yang  dilakukan 

peremajaan pada biakan miring dengan menggunakan media PDA kemudian di 

inkubasi selama 2 hari. Pada biakan miring tersebut sel khamir diisolasi dan 

dimasukkan pada media perkembangbiakan yang terdiri dari 400 ml garam 

amonium, 5 gr glukosa dan 120 ml limbah tapioka cair. Khamir yang telah 

dimasukkan dalam media tersebut di aerasi selama 18 jam pada pH 7. 

Pakan 

Pakan perlakuan disusun berdasarkan iso-energi dan iso-protein dari 

beberapa bahan pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan ayam pedaging 

periode starter dan finisher. Susunan bahan pakan dapat dilihat dalam Tabel 4. 

Sedangkan kandungan zat makanan pada masing-masing pakan perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Pakan dan air minum diberikan secara ad 

libitum. 
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Tabel 4. Susunan pakan kontrol 
Bahan Makanan Periode Starter (%) Periode Finisher (%) 
Jagung kuning 51,30 60,00 
Bungkil kedelai 32,85 25,00 
Tepung ikan 8,56 3,15 
Bekatul 3,00 5,96 
Tepung tulang 0,75 0,10 
Kalsium karbonat 0,83 1,30 
Minyak kelapa 1,91 3,64 
DL-Metionin 0,10 0,05 
Garam dapur 0,30 0,30 
Vitamin dan mineral* 0,40 0,50 
 100 100 
Analisis Perhitungan   
Energi Metabolis (kkal/kg) 3000,00 3200,00 
Protein kasar (%) 22,46 20,21 
Lemak kasar (%) 5,33 6,34 
Serat kasar (%) 3,44 3,38 
Kalsium (%) 1,11 0,84 
Fosfor (%) 
Asam amino 

0,85 0,54 

Lisin (%) 1,50 1,10 
Metionin (%) 0,51 0,39 
Triptofan (%) 0,27 0,23 
Leusin (%) 1,64 1,16 
Valin (%) 1,30 1,01 
Threonin (%) 1,05 0,84 
Cystein (%) 0,40 0,33 
Isoleusin (%) 1,35 1,02 
Keterangan : * Top mix 

Tabel 5. Kandungan zat makanan pakan perlakuan  
Zat Makanan (% BK) GE Perlakuan 

PK LK SK Abu (kkal/kg) 
Starter   
P0 21,61 5,04 3,95 7,29 3878,47 
P1 20,72 5,56 3,14 7,45 4000,58 
P2 22,03 5,08 3,33 7,89 3994,22 
P3 21,83 5,15 3,02 7,41 3984,93 
P4 22,27 5,14 3,05 7,72 3993,20 
Finisher   
P0 20,35 7,07 3,91 5,93 4061,06 
P1 20,20 6,02 3,38 6,18 4017,20 
P2 20,32 7,46 3,97 6,13 4043,21 
P3 20,18 6,09 3,74 6,10 4061,85 
P4 20,07 7,08 3,83 6,30 4027,85 

Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
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3.3. Metode penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan di lapang 

dan laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang dilakukan sebanyak 5 kali dan masing-masing perlakuan diulang 

4 kali (5 x 4), sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap 1 unit percobaan terdiri 

dari 5 ekor ayam sehingga jumlah ayam yang digunakan adalah 100 ekor. Semua 

pakan perlakuan disusun berdasarkan iso-energi dan iso-protein sesuai dengan 

perlakuan sebagai berikut : 

P0 : Pakan kontrol tanpa kultur khamir 
P1 : Pakan kontrol +  kultur khamir 0,05% 
P2 : Pakan kontrol +  kultur khamir 0,10% 
P3 : Pakan kontrol +  kultur khamir 0,15% 
P4 : Pakan kontrol +  kultur khamir 0,20% 
 
 
3.4 Variabel Yang Diamati 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Populasi mikroflora bakteri asam laktat dan khamir  

Mikroflora usus halus diperiksa diperiksa pada umur 42 hari. 

Seekor ayam secara acak dari tiap ulangan perlakuan dimatikan dengan 

cara memotong vena jugularis. Digesta dari usus halus tersebut diambil 

sebagai sampel untuk menghitung mikroflora. 1 gram sampel di campur 

dengan 9 ml pengencer steril kemudian dihomogenisasi selama 3 menit. 

Campuran tersebut selanjutnya diencerkan sampai 10-7. Campuran tersebut 

ditanamkan pada media khusus. Untuk khamir (Candida utillis) digunakan 
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media PDA (Potato Dextrose Agar) dan untuk bakteri asam laktat 

digunakan media MRS (de Man, Rogosa, Sharpe) (Lampiran 2). 

2. Aktifitas enzim  

Ayam dari setiap perlakuan dipotong secara acak. Digesta usus dari 

tiap-tiap perlakuan tersebut diambil untuk dianalisa aktivitas enzim 

protease dan amilase. Protease dan amilase dianalisa dengan 

spektrophotometer (Lampiran 3 dan 4.). 

3. Kondisi usus 

  Kondisi usus yang diamati meliputi panjang dan jumlah villi. 

Ayam secara acak dari tiap-tiap ulangan di potong. Usus halus dari tiap-

tiap ayam tersebut diambil ± 2 cm dan dimasukkan dalam larutan formalin 

10% kurang lebih 2 – 4 hari. Sampel dikeringkan dengan cara ditransfer 

melalui beberapa tahapan larutan alkohol dengan konsentrasi yang 

semakin tinggi (30 %,50 %, 70 %, 80 %, 100%). Sampel ditempatkan 

dalam xylol dan ditanam dalam parafin. Sampel yang setelah ditanam 

tersebut di potong dengan menggunakan microtome ± 5 µm.  Potongan 

tersebut kemudian dilakukan pewarnaan dengan hematoxylin-eosin (Gunal 

et al., 2006). 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi dengan sistem 

excel dan dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam dari Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Apabila terjadi perbedaan, untuk selanjutnya dilakukan uji jarak 
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berganda Duncan. Adapun model matematik dari Rancangan Acak lengkap 

sebagai berikut: 

 

Yij =  μ + πi + εij 

Dengan: 

Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ = Nilai tengah umum 
πi    = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij    = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i     = 1, 2, …5             j     = 1, 2, …4 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Kultur khamir : makanan tambahan yang merupakan hasil fermentasi khamir 

yang diberikan pada ternak beserta substratnya. Khamir yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dari jenis Candida utillis. 

2. Limbah cair tapioka : limbah cair pengolahan ubi kayu dalam industri tapioka 

berasal dari pencucian ketela dan proses pengendapan atau pemisahan pati. 

3. Ayam pedaging: ayam yang dipelihara selama 6 minggu dengan tujuan 

penggemukan untuk dimanfaatkan dagingnya. 

4. Mikroflora usus : beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat pada saluran 

pencernaan unggas antara lain bakteri dan jamur baik yang bersifat patogen 

maupun nonpatogen. 

5. Aktivitas enzim : proses pencernaan pakan secara enzimatis yang dilakukan 

oleh enzim-enzim dalam saluran pencernaan baik enzim yang dihasilkan oleh 
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tubuh ternak sendiri maupun enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

saluran pencernaan. 

6. Villi usus : merupakan lipatan-lipatan pada dinding usus yang berfungsi untuk 

memperluas bidang penyerapan zat-zat makanan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.3. Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair 
tepung tapioka dalam pakan terhadap mikroflora. 

 
Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair tapioka 

dengan berbagai level dalam pakan terhadap jumlah mikroflora (khamir dan 

bakteri asam laktat) usus halus ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap jumlah mikroflora 
Jumlah mikroflora (sel/ml) Perlakuan 

Khamir BAL 
P0 - 7.635a

P1 5.645b 7.882ab

P2 6.077bc 8.820bc

P3 7.327cd 8.940c

P4 7.750d 8.995c

Keterangan :Notasi huruf superskrip yang berbeda ke arah kolom menunjukkan adanya     
perbedaan antar perlakuan 

BAL       : Bakteri asam laktat 

 Dari Tabel 6.  dapat dilihat bahwa jumlah rataan populasi khamir tertinggi 

terdapat pada pakan dengan penambahan 0,20 % kultur khamir (P4 = 7,750 

sel/ml), kemudian pakan dengan penambahan 0,15 % kultur khamir (P3 = 7,327 

sel/ml), selanjutnya pakan dengan penambahan 0,10 % kultur khamir (P2 = 6,077 

sel/ml) dan pakan dengan penambahan 0,05 % kultur khamir. Sementara itu, 

populasi khamir dalam usus halus tidak ditemukan pada pakan tanpa penambahan 

kultur khamir. 

 Untuk mengetahui pengaruh level perlakuan terhadap jumlah mikroflora 

dilakukan analisis ragam (Lampiran 6). Berdasarkan hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa  adanya perbedaan yang nyata (P<0.05) terhadap jumlah 

khamir. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Lampiran 6). Berdasarkan uji tersebut dapat diketahui bahwa 

 21



populasi khamir tertinggi dalam usus terdapat pada perlakuan P4 (7,75 sel/ml) dan 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 (7,32 sel/ml). Pada perlakuan P3 juga 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 (6,077 sel/ml). Demikian juga pada 

perlakuan P2 juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1 (5,645 sel/ml) namun 

perlakuan P1 berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan P0 (pakan 

kontrol). Semakin tinggi level penggunaan kultur khamir dalam pakan maka akan 

meningkatkan jumlah populasi sel khamir dalam usus halus. Peningkatan jumlah 

populasi khamir dalam usus halus ini diduga karena kondisi di dalam tubuh ternak 

sesuai dengan kondisi pertumbuhan sel khamir sehingga khamir menjadi aktif dan 

membentuk koloni. Hariyum (1986) menyatakan bahwa khamir candida utilis 

mempunyai sifat fakultatif anaerob dan mampu tumbuh baik pada suhu berkisar 

antara 25 – 43 °C dan pH antara 3 – 6. Sedangkan suhu di dalam tubuh unggas 

yaitu 35- 37 °C dan pH dalam usus halus antara 5 – 7 (Whittow, 2000;Gauthier, 

2002). Shin (1988) yang disitasi oleh Ardhana dkk. (1996) menambahkan bahwa 

pada kondisi yang sesuai dengan kehidupannya khamir akan memperbanyak 

jumlahnya melalui tunas. Sementara itu, Norris dan Ribbon (1970)  yang disitasi 

oleh Ardhana dkk. (1996) menyatakan bahwa sel khamir yang terkandung dalam 

kultur khamir membentuk spora dengan membran yang sangat kuat dan tahan 

terhadap panas, cairan lambung, antibiotika maupun lingkungan anaerobik. 

 Dari Tabel 6. juga dapat dilihat bahwa jumlah rataan populasi bakteri asam 

laktat tertinggi terdapat pada pakan dengan penambahan 0,20 % kultur khamir (P4 

= 8,990 sel/ml), kemudian pakan dengan penambahan 0,15 % kultur khamir (P3 = 

8,940 sel/ml), pakan dengan penambahan 0,10 % kultur khamir (P2 = 8,82 
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sel/ml), pakan dengan penambahan 0,05 % kultur khamir (P1 = 7,882 sel/ml) dan 

terendah pada pakan tanpa penambahan kultur khamir (P0 = 7,635 sel/ml). 

 Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 7), populasi bakteri asam laktat 

dalam usus halus juga terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05). Berdasarkan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s diketahui bahwa populasi bakteri asam laktat dalam 

usus tertinggi pada perlakuan P4 (8,99 sel/ml) namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P3 (8,94 sel/ml) dan P2 (8,82 sel/ml). Perlakuan P2 juga tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan P1 (7,88 sel/ml). Demikian juga dengan perlakuan P1 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P0 (7,635 sel/ml). Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa populasi bakteri asam laktat dalam usus halus akan semakin 

meningkat dengan penambahan kultur khamir. Peningkatan populasi bakteri asam 

laktat ini diduga karena adanya khamir dalam usus halus yang menstimulir 

pertumbuhan bakteri asam laktat. Penggunaan kultur khamir Candida utilis  

hampir sejajar dengan Saccharomyces sp dimana dalam penelitian Ardhana dkk. 

(1996) dan Hartini (2004) menunjukkan terjadinya peningkatan populasi bakteri 

asam laktat dalam usus halus dengan penambahan kultur khamir tersebut. Coolin 

(1998) yang disitasi oleh Ardhana. dkk (1996) menyatakan bahwa sel khamir yang 

aktif kembali, senyawa yang dihasilkan oleh produksi energi dapat berupa CO2, 

senyawa sederhana misalnya ethanol, asam laktat dan lain-lain. Produk yang 

terakhir tersebut sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan pertambahan 

bakteri asam laktat. Khamir juga mengandung lebih dari sepuluh vitamin yang 

larut air meliputi para amino benzoic acid yang merupakan faktor pertumbuhan 

untuk bakteri (Anonimous, 2006). Oguntimein (1998) menambahkan bahwa 
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dinding sel khamir mengandung polisakarida glucans dan mannan yang 

bermanfaat bagi bakteri non patogen di dalam saluran pencernaan. 

 

4.2. Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair 
tepung tapioka dalam pakan terhadap kondisi villi usus. 

 
 

Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair tapioka 

dengan berbagai level dalam pakan terhadap kondisi usus (panjang dan jumlah 

villi) ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 7. Secara lengkap, gambar villi usus 

hasil pengamatan secara mikroskopis dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Tabel 7. Pengaruh perlakuan terhadap kondisi usus 
Kondisi usus halus Perlakuan 

Panjang villi(µm) Jumlah villi/mm 
P0 997,50a 12.88 
P1 960,00a 13.55 
P2 1268,75c 12.66 
P3          1185,00bc 13.77 
P4          1060,00ab 13.33 

Keterangan :Notasi huruf superskrip yang berbeda ke arah kolom menunjukkan adanya     
perbedaan antar perlakuan 

 

 Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa jumlah villi tertinggi terdapat 

pada perlakuan pakan dengan penambahan 0,15 % kultur khamir (P3 = 

13,77/mm), kemudian pakan dengan penambahan 0,10% kultur khamir(P1 = 

13,55/mm), pakan dengan penambahan 0,20 % kultur khamir (P4 = 13,33/mm), 

pakan tanpa penambahan kultur khamir (P0 = 12,88/mm), dan terendah pada 

pakan dengan penambahan 0,15% kultur khamir (P2 = 12,66/mm). 

 Dari hasil sidik ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan level 

kultur khamir Candida utilis tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

jumlah villi usus halus ayam pedaging.  
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 Dari Tabel 7. juga dapat dilihat bahwa panjang villi tertinggi terdapat pada 

pakan dengan penambahan 0,10 % kultur khamir (P2 = 1268.75 µm),  diikuti 

pakan dengan penambahan 0,15 % kultur khamir (P3 = 1185 µm), kemudian 

pakan dengan penambahan 0,20 % kultur khamir (P4 = 1060 µm), selanjutnya 

pakan tanpa penambahan kultur khamir (P0 = 997.5 µm), dan terendah pada 

pakan dengan penambahan 0,05 % kultur khamir (P1 = 960 µm). 

 Meskipun tidak ada perbedaan yang nyata pada jumlah villi usus, namun 

berdasarkan analisis ragam (Lampiran 9) terdapat perbedaan yang nyata pada 

panjang villi usus ayam pedaging (P<0,05). Berdasarkan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Lampiran 7) dapat diketahui bahwa panjang villi usus ayam pedaging 

tertinggi pada P2 (1268,75 µm). Hasil tersebut tidak berbeda nyata dengan P3 

(1185 µm). Selanjutnya, perlakuan pada P3 juga tidak berbeda nyata dengan P4 

(1060 µm). Demikian pula perlakuan P4 juga tidak berbeda nyata dengan P1 (960 

µm) dan P0 (997,5 µm). Hasil tersebut menunjukkan fakta bahwa  perlakuan 

kultur khamir Candiida utilis sebagai imbuhan pakan dapat meningkatkan 

panjang villi usus ayam pedaging. 

 Peningkatan panjang villi tersebut diduga karena adanya peningkatan 

jumlah populasi bakteri asam laktat dalam usus seiring dengan penambahan kultur 

khamir dalam pakan. Bakteri asam laktat tersebut akan menstimulasi produksi 

asam organik. Akibatnya, pH lumen menurun dan bersama dengan diproduksinya 

substansi antibakterial oleh mikroorganisme tersebut, mencegah mikroorganisme 

patogen yang sensitif terhadap pH asam seperti Escheria coli, Clostridium sp, dan 

Salmonella. Sehingga villi yang lebih panjang dihasilkan akibat dari berkurangnya 

kolonisasi oleh mikroorganisme patogen dalam usus halus (Pelicano et al., 2005).  

 25



Sementara itu, mikroorganisme patogen yang berkolonisasi di permukaan usus 

akan menghilangkan villi yang berada dalam usus halus (Anonimous 2006). 

Gunal (2006) juga menambahkan bahwa berkurangnya jumlah mikroorganisme 

patogen yang berada di lumen usus dapat mencegah berkurangnya proliferasi sel 

epitel. Sakata et al. (1999) yang disitasi oleh Gunal et al. (2006) menyatakan 

bahwa villi yang lebih tinggi juga diduga karena peningkatan level asam lemak 

rantai pendek sehingga menurunkan produksi amonia. Hasil yang sama juga 

ditemui pada perlakuan khamir Saccaromyces sp pada pakan, dimana Santin et al. 

(2001) yang disitasi oleh Gunal et al. (2006) melaporkan bahwa ayam pedaging 

yang diberi pakan khamir tersebut menunjukkan panjang villi yang lebih tinggi 

dari pada pakan kontrol. 

 

4.3. Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair 
tepung tapioka dalam pakan terhadap aktivitas enzim di dalam usus 
halus. 

 
Efek penggunaan Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair tapioka 

dengan berbagai level dalam pakan terhadap aktifitas enzim (protease, amilase) 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Pengaruh berbagai level perlakuan terhadap aktivitas enzim 

Aktivitas enzim (unit/ml) Perlakuan 
Protease Amilase 

P0 0,715a 8,360 

P1                 0,735ab 8,390 

P2 0,765b 8,420 

P3 0,755b 8,425 

P4 0,760b 8,425 

Keterangan :Notasi huruf superskrip yang berbeda ke arah kolom menunjukkan adanya     
perbedaan antar perlakuan 
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 Berdasarkan Tabel 8. dapat dilihat bahwa nilai aktivitas enzim protease 

tertinggi terdapat pada perlakuan pakan dengan penambahan 0,02 % kultur 

khamir (P4 = 0,760 unit/ml), diikuti dengan pakan dengan penambahan 0,15 % 

kultur khamir (P3 = 0,755 unit/ml), kemudian pakan dengan penambahan 0,10 % 

kultur khamir (P2 = 0,765 unit/ml), selanjutnya pakan dengan penambahan 0,05 

% kultur khamir (P1 = 0,735 unit/ml), dan terendah pada pakan tanpa 

penambahan kultur khamir (P0 = 0,715).  

 Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 12) menunjukkan bahwa 

penambahan kultur khamir dengan berbagai level pada pakan memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap aktivitas enzim protease (P<0,05). Berdasarkan Uji 

Jarak Berganda Duncan dapat diketahui bahwa nilai rataan aktivitas enzim 

protease tertinggi terdapat pada perlakuan P2 (0,765 unit/ml), namun hasil 

tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4 (0,76 unit/ml), perlakuan P3 

(0,755 unit/ml) dan perlakuan P1 (0,735 unit/ml). Begitu pula dengan perlakuan 

P1 juga tidak berbeda nyata dengan P0 (0,715 unit/ml). 

 Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan kultur khamir dalam 

pakan dapat meningkatkan aktivitas enzim protease. Hal ini di duga karena 

khamir di dalam usus halus sebagian aktif kembali serta menghasilkan enzim 

yang tergolong eksoenzim. Ardhana dkk. (1996) menyatakan bahwa dalam 

keadaan hidup dan aktif khamir akan memproduksi berbagai enzim diantaranya 

protease, amilase maupun lipase. Street (1983) yang disitasi oleh Sjofjan (2001) 

juga menambahkan bahwa enzim sebagai tambahan dapat dihasilkan dari 

bermacam-macam organisme tunggal dan banyak digunakan dari jenis khamir 

(yeast). Hasil tersebut hampir mirip dengan penggunaan khamir jenis 
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Saccharomyces sp dimana dalam penelitian Hartini (2004) menunjukkan adanya 

peningkatan terhadap aktivitas enzim protease dengan penggunaan khamir 

tersebut dalam pakan. 

 Dari Tabel 8. juga dapat dilihat nilai aktivitas enzim amilase tertingi 

terdapat pada pakan dengan penambahan 0,20 % kultur khamir (P4 = 8,425 

unit/ml) dan pakan dengan penambahan 0,15 % kultur khamir (P3 = 8,425 

unit/ml). Selanjutnya pakan dengan penambahan 0,10 % kultur khamir(P2 = 8,42 

unit/ml), kemudian pakan dengan penambahan 0,05 % kultur khamir (P1 = 8,39 

unit/ml) dan terendah pada pakan tanpa penambahan kultur khamir (P0 = 8,36 

unit/ml). 

Meskipun terjadi peningkatan terhadap aktivitas enzim amilase, namun 

hasil analisis ragam (Lampiran 13) untuk aktivitas enzim amilase menunjukkan 

bahwa penambahan kultur khamir tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap aktivitas enzim amilase. Hal ini diduga karena khamir Candiida utilis 

mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengubah pati menjadi glukosa 

dimana dalam proses tersebut dibutuhkan enzim amilase. Hasil analisa terhadap 

kultur khamir juga tidak ditemukan adanya aktivitas enzim amilase. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hariyum (1986) yang menyatakan bahwa Candiida sp tidak 

mampu mengubah pati menjadi glukosa, oleh karena itu biasanya digunakan  

bersama-sama dengan Endomycopsis fibuligera yang mampu mengubah pati 

menjadi gula sederhana. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

Candida utilis yang di kultur dalam limbah cair tapioka memberikan pengaruh 

nyata terhadap kondisi mikroflora, panjang villi usus, aktivitas enzim protease, 

tetapi tidak memberikan perbedaan terhadap jumlah villi usus dan aktivitas enzim 

amilase. 

Nilai aktivitas enzim protease dan panjang villi usus tertinggi diperoleh 

pada penggunaan kultur khamir (Candida utilis) sebesar 0,10% dari total pakan 

ayam pedaging. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa penggunaan kultur 

khamir(Candida utilis) sebanyak 0,10 % dalam pakan dan perlu dilakukan uji 

coba lebih lanjut pemberian kultur khamir melalui air minum. 
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