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ABSTRACT 
 

The Effect of Incubation Time of Tapioca Liquid Waste Fermentation by 
Candida utilis on Production Characteristic of Single Cell Protein 

 
 

The purpose of this research was to find out the effect of incubation time 
in tapioca liquid waste fermentation (Candida utilis) on production characteristics 
of single cell protein. 

The material used for this research were tapioca liquid waste and Candida 
utilis. The method of this research was Laboratory Experiment based on 
Completely Randomized Design, with 5 treatments there are H0 (0 hours), H6 (6 
hours), H12 ( 12 hours), H18 (18 hours) and H24 (24 hours). Every treatment was 
repeated 4 times. The observed variables were optimum pH, optimum temperature 
(ºC), pH, TPC (log cfu/ml), dry weight of cell (mg/ml), and protease enzyme 
activity test. 

The result of this research showed that incubation time was significantly 
(P<0.01) influenced to pH and dry weight of cell, but not significantly (P>0.05) 
influenced to TPC. The incubation time on H12 was represented the best treatment 
on pH. The incubation time H18 was represented the best treatment on TPC. The 
incubation time on H12 was represented the best treatment on dry weight of cell.  

The conclusion of this research were pH 5,9, temperature 43 ºC and 
incubation time 12 hours had optimal influence on pH, TPC (log cfu/ml) and dry 
weight of cell (mg/ml). 

 
 

Key words: incubation time, tapioca liquid waste, fermentation, Candida utilis, 
single cell protein 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH WAKTU INKUBASI PROSES FERMENTASI LIMBAH 
CAIR TEPUNG TAPIOKA OLEH Candida utilis TERHADAP 
KARAKTERISTIK PRODUKSI PROTEIN SEL TUNGGAL 

 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium 
Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, serta Laboratorium Sentral Pangan 
Universitas Brawijaya pada tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Mei 2006. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi 
proses fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap 
karakteristik produksi protein sel tunggal. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah cair tepung 
tapioka yang diperoleh dari limbah pengolahan industri pembuatan tapioka di PT. 
Sumber Timur, Dampit, Malang. Candida utilis diperoleh dari PAU Gizi dan 
Pangan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode percobaan laboratorium. Rancangan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan waktu inkubasi 0  jam (H0), 6 jam 
(H6), 12 jam (H12), 18 jam (H18) dan 24 jam (H24), setiap perlakuan diulang 
sebanyak 4 kali. Variabel yang diukur selama penelitian meliputi potensial 
hidrogen (pH), Total Plate Count (TPC), berat kering sel dan uji aktivitas enzim 
protease. Data yang diperoleh selama penelitian diolah dengan menggunakan 
analisis ragam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila terdapat perbedaan 
antar perlakuan dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu inkubasi dalam proses 
fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (p<0,01) terhadap berat kering sel (mg/ml) dan pH, tetapi tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap TPC (log cfu/ml). Waktu 
inkubasi H12 merupakan perlakuan terbaik terhadap pH (5,90±0,25) tetapi tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan H6 dan H24. Waktu inkubasi H18 merupakan 
perlakuan terbaik terhadap TPC (8,95±0,42) tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan H0, H6, H12 dan H24. Waktu inkubasi H12 merupakan perlakuan terbaik 
terhadap berat kering sel (16,19±0,53). Dari hasil uji aktivitas enzim protease 
diperoleh nilai sebesar 36,77±0,88 µg tirosin/g enzim menit.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pH 5,9, suhu 43 ºC 
dan waktu inkubasi 12 jam dalam proses fermentasi molases dengan Candida 
utilis memberikan pengaruh yang optimal terhadap pH, TPC dan berat kering sel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein sebagai salah satu zat makanan utama, perlu mendapatkan 

perhatian untuk ditingkatkan produksinya sejalan dengan pertambahan penduduk 

dunia dan peningkatan kebutuhan protein hewani. Salah satu jalan yang cepat dan 

tidak tergantung pada iklim, tidak memerlukan areal tanah pertanian atau 

peternakan dan waktu penuaian relatif pendek adalah dengan memproduksi 

protein dengan jasa mikroorganisme yang hasilnya disebut Protein Sel Tunggal 

(PST) atau disebut juga bioprotein. 

Dalam banyak hal produksi PST dapat ditingkatkan dengan 

menggantikan jenis mikroorganisme yang secara genetis dapat diperbaiki, 

sehingga potensi pertumbuhannya lebih baik dalam medium tertentu. 

Mikroorganisme dengan daya sintetis dan daya rombaknya yang besar dapat 

dimanfaatkan dalam usaha penyempurnaan cara pengolahan produk lepas panen. 

Dengan demikian dari hasil sisa produksi pertanian seperti jerami, onggok tahu, 

onggok tapioka dan lain-lain yang mengandung unsur karbon dapat digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan PST. 

PST akan memperbaiki mutu pakan sehingga mampu merangsang 

pertumbuhan ternak, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mengurangi 

faktor resiko serangan penyakit. Untuk keperluan tersebut, pilihan yang tepat 

adalah pakan diberi bahan pakan sumber PST khamir. PST merupakan aditif 

dalam bentuk hidup yang berpengaruh positif bagi ternak inangnya, serta dapat 
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mendukung keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, meningkatkan 

efisiensi pakan dan pertambahan bobot badan, selain itu PST juga mampu 

menghambat produksi amonia. Penghambatan amonia dan aktivitas urease dapat 

menguntungkan bagi kesehatan ternak dan juga dapat meningkatkan 

pertumbuhan, sebab amonia dihasilkan oleh lisisnya urea, dalam sel mukosa usus 

dapat menyebabkan kerusakan nyata pada permukaan sel mukosa usus (Isshiki, 

1979). 

Pada produksi PST, jenis ragi yang digunakan kebanyakan adalah dari 

jenis Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis. Untuk Saccharomyces 

cerevisiae medium yang digunakan adalah tetes. Selain itu diperlukan juga asam-

asam amino dan vitamin, karena Saccharomyces cerevisiae tidak dapat 

menggunakan jenis gula pentosa. Kemudian penggunaan ragi tersebut diganti 

dengan Candida utilis, karena beberapa keuntungannya dapat menggunakan gula 

jenis pentosa hasil hidrolisis selulosa dan juga tidak begitu banyak menggunakan 

asam-asam amino dan vitamin B sebagai faktor pertumbuhannya. Untuk sumber 

nitrogen dapat dipenuhi dari garam-garam amonium (Hariyum, 1986). 

Industri tepung tapioka di Indonesia pada umumnya dalam skala kecil 

dan jarang dilakukan pengolahan limbah cairnya. Industri tersebut menghasilkan 

limbah cair yang sangat besar yaitu setiap satu ton ketela pohon memerlukan 8000 

liter air dalam pengolahannya yang berasal dari pencucian ketela pohon dan 

proses pengendapan atau pemisahan pati yang harus ditangani terlebih dahulu 

sebelum dilepas ke lingkungan. Pada proses pengolahan ketela pohon menjadi 

tepung tapioka diperoleh limbah cair dan padat yang jumlahnya 75 persen dari 

bahan mentahnya. 
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Limbah yang dihasilkan industri pembuatan tepung tapioka merupakan 

limbah organik karena merupakan buangan atau sisa dari pengolahan ketela 

pohon. Limbah cair tepung tapioka mempunyai kandungan bahan organik yang 

tinggi karena ada pemecahan sel ketela pohon untuk mengekstrak pati dari dalam. 

Limbah cair tepung tapioka masih mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan 

oleh mikroba. Karbohidrat yang ada di dalam limbah cair tersebut dapat 

digunakan sebagai sumber karbon bagi mikroba untuk pertumbuhannya. Oleh 

karena itu, limbah cair tepung tapioka dapat digunakan sebagai media fermentasi 

bagi Candida utilis untuk menghasilkan PST. 

Proses fermentasi menggunakan media limbah cair tepung tapioka dengan 

Candida utilis sebagai inokulum akan menghasilkan PST. Oleh karena itu perlu 

penelitian lebih lanjut tentang pengaruh waktu inkubasi proses fermentasi limbah 

cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap karakteristik produksi  protein sel 

tunggal. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh waktu inkubasi proses fermentasi limbah cair 

tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap karakteristik produksi  protein sel 

tunggal.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi 

proses fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap 

karakteristik produksi  protein sel tunggal.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kajian 

ilmiah tentang pengaruh waktu inkubasi proses fermentasi limbah cair tepung 

tapioka oleh Candida utilis terhadap karakteristik produksi  protein sel tunggal.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Protein sel tunggal adalah protein yang berasal dari mikroorganisme 

bersel satu (Hariyum, 1986). Protein sel tunggal merupakan bahan pakan yang 

berasal dari sel mikroorganisme yang dikeringkan seperti bakteri, khamir, jamur, 

ragi dan ganggang yang ditumbuhkan dalam sistem biakan skala besar untuk 

digunakan sebagi sumber protein makanan (Litchfield, 1991). Protein sel tunggal 

merupakan aplikasi bioteknologi pakan secara biologis dengan kultur jaringan 

sehingga menghasilkan bahan pakan (Soehaji, 1995). 

Produksi dan penggunaan protein sel tunggal merupakan salah satu 

usaha untuk menyediakan sumber protein yang murah dan untuk memecahkan 

masalah kekurangan sumber protein konvensional untuk unggas. Protein sel 

tunggal dapat diproduksi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat 

dengan pemilihan mikroba dan media yang tepat pada suatu pabrik dengan 

penggunaan tenaga kerja yang sedikit dan tidak tergantung pada cuaca, air, tanah 

serta tidak memerlukan pensterilan, perangsang pertumbuhan atau bahan kimia 

lainnya yang berbahaya (Esmail, 1999). 

Limbah cair tepung tapioka merupakan limbah cair pengolahan ubi kayu 

dalam industri tapioka yang merupakan salah satu industri yang banyak terdapat 

di Indonesia (Soeriyaatmaja, 1984). Limbah cair tepung tapioka masih 

 4



mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh mikroba. Karbohidrat 

didalam 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 % (Soeriyaatmaja, 1984). 

Khamir (Candida utilis) adalah khamir yang termasuk genus 

Saccharomyces, famili Moniliaceae, ordo Monoliales dan subdivisi 

Deutromycotyna/Deutromycetes (fungi imperfecti). Beberapa galur secara 

komersial digunakan untuk menghasilkan beberapa jenis enzim (Frazier dan 

Westhof, 1981). 

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. Candida utilis hidup bersimbiosis dengan  

Endomicopsis fibuligera. Pertumbuhannya juga cepat, kadar protein tinggi, 

banyak mengandung vitamin B kompleks, tetapi kurang mengandung metionin, 

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

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh waktu inkubasi proses 

fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap karakteristik 

produksi  protein sel tunggal.  
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1.6 Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh waktu inkubasi proses fermentasi limbah 

cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap karakteristik produksi  protein sel 

tunggal.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Protein Sel Tunggal 

Protein sel tunggal merupakan bahan makanan yang berasal dari sel 

mikroorganisme yang dikeringkan seperti bakteri, khamir, jamur, ragi dan 

ganggang yang ditumbuhkan dalam sistem biakan skala besar untuk digunakan 

sebagi sumber protein makanan (Litchfield, 1991). Protein sel tunggal merupakan 

aplikasi bioteknologi pakan secara biologis dengan kultur jaringan sehingga 

menghasilkan bahan pakan (Soehaji, 1995). Penggunaan istilah PST adalah untuk 

membedakan protein dari mikroorganisme yang tumbuh dalam bentuk individu 

dengan protein yang berasal dari organisme multisel seperti hewan atau tumbuhan 

(Smith, 1995). 

Perkembangan PST selanjutnya lebih ditekankan pada penggunaan 

bahan pakan dan bukan sebagai bahan pangan karena penggunaan PST sebagai 

bahan pangan harus ditunjang oleh data yang luas atas pengujian produk baru 

tersebut demi keselamatan masyarakat (Sardjoko, 1991). Produksi dan 

penggunaan PST merupakan salah satu usaha untuk menyediakan sumber protein 

yang murah dan untuk memecahkan masalah kekurangan sumber protein 

konvensional untuk unggas. Protein sel tunggal dapat diproduksi dalam jumlah 

besar dan dalam waktu yang singkat dengan pemilihan mikroba dan media yang 

tepat pada suatu pabrik dengan penggunaan tenaga kerja yang sedikit dan tidak 

tergantung pada cuaca, air, tanah serta tidak memerlukan pensterilan, perangsang 

pertumbuhan atau bahan kimia lainnya yang berbahaya (Esmail, 1999). 
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Fermentasi dalam produksi PST merupakan jenis fermentasi “Cell Mass 

Production”. Kondisi fermentasi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga 

asimilasi sel berjalan dengan kecepatan setinggi mungkin dan produksi hasil 

metabolisme (metabolite product) dan hasil antara (intermediate product) ditekan 

serendah-rendahnya. Disamping hasil sel dan efisiensi konversi bahan dasar 

menjadi sel, terutama bahan dasar sumber karbon yang merupakan komponen 

terbesar dalam medium. 

Media pembiakan mikroba untuk produksi PST adalah bahan yang 

bermutu rendah misalnya limbah pertanian, biji-bijian, singkong, onggok, limbah 

industri kayu, kertas, gula, alkohol, dan limbah ternak serta limbah industri 

minyak (Tedjowahjono dkk., 1981 dalam Andajani, 1988 dan Esmail, 1999). 

Bermacam-macam bahan dasar dapat digunakan sebagai medium untuk produksi 

PST, seperti gas alam atau metana, selulosa, pati dan bahan-bahan buangan seperti 

serbuk gergaji, kayu, humus, lumpur busuk, tetes, onggok tapioka dan bahan-

bahan lain yang mengandung unsur karbon (Hariyum, 1986). Selain media 

produksi vitamin, sampah bisa digunakan sebagai media produksi PST. PST 

merupakan jenis protein baru yang dibuat secara teknologi dan mikroorganisme. 

PST ini akan menjadi sumber protein penyelamat pada masa mendatang jika 

produksi protein secara konvensional melalui pertanian, peternakan dan 

perikanan, tidak mencukupi (Padil, 2006) 

Bakteri, ragi, jamur dan algae dapat digunakan untuk produksi PST. 

Pemilihan mikroorganisme ini akan tergantung pada bahan dasar yang digunakan. 

Kultur untuk produksi PST akan memberikan hasil yang baik apabila seleksi 

kultur ini telah dilakukan dalam lingkungan dan kondisi yang telah direncanakan. 
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Dengan demikian akan lebih mudah kalau digunakan mikroorganisme yang dapat 

tumbuh baik pada medium tertentu daripada digunakan biakan murni (Johnson, 

1972). Syarat-syarat mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai produsen 

PST adalah sebagai berikut: 

1. Tidak patogen dan tidak mengandung hasil metabolisme toksis 

2. Adaptasi terhadap lingkungan stabil 

3. Waktu generasinya sudah tetap dan relatif pendek 

4. Kandungan proteinnya tinggi 

Yang banyak digunakan dalam pembuatan PST adalah ragi genus Torula 

atau Candida, seperti Candida utilis. Pemilihan ragi jenis ini karena mempunyai 

kemampuan yang lebih tinggi untuk mengasimilasi sejumlah persenyawaan 

karbon dan nitrogen. Dalam kondisi yanng relatif sederhana dibandingkan dengan 

mikroorganisme jenis lainnya, terutama untuk persenyawaan karbon jenis gula 

pentosa (Hariyum, 1986). 

 

2.2 Kandungan Zat Makanan Protein Sel Tunggal 

Protein Sel Tunggal (PST) diproduksi terutama untuk kandungan 

proteinnya, disamping juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral 

(Sardjoko, 1991). Kandungan protein dari PST sangat bervariasi yaitu berkisar 

antara 40,30% (Kompiang, 1985) sampai 85% (Esmail, 1999). Kandungan protein 

yang tinggi dari PST tidak diikuti dengan efisiensi penggunaannya karena 

ketidakseimbangan asam amino dan konsentrasi yang tinggi dari asam nukleat 

serta kandungan energi yang rendah (Hewitt dan Labib, 1978). Kandungan zat 

makanan dari PST sebagai sumber protein tidak jauh berbeda dibanding dengan 
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tepung ikan (Parakkasi, 1990). Adapun kandungan zat makanan yang terkandung 

dalam PST dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan zat makanan protein sel tunggal berdasarkan BK. 
Zat makanan Kadar (%) 

 96,60 
61,50 
53,40 
 8,20 
 0,40 
 8,50 
 1,72 
 2,62 
 3,42 
 7,14 
 1,02 
 0,60 
 2,04 
 5,64 
 3,06 
 2,76 
 3,24 
 3,42 

Bahan kering (BK) 
Protein kasar (PK) 
Protein dapat dicerna (Prdd) 
Lemak kasar (LK) 
Serat Kasar (SK) 
Abu 
Kalsium (Ca) 
Fosfor (P) 
Arginin (Arg) 
Lisin (Lys) 
Metionin (Met) 
Triptofan (Trp) 
Histidin (His) 
Leusin (Leu) 
Isoleusin (Ileu) 
Fenilalanin (Phe) 
Treonin (Thr) 
Valin (Val)

Sumber: Parakkasi (1990). 

 

2.3 Khamir (Candida utilis) 

Khamir (Candida utilis) adalah khamir yang termasuk genus 

Saccharomyces, famili Moniliaceae, ordo Monoliales dan subdivisi 

Deutromycotyna/Deutromycetes (fungi imperfecti). Beberapa galur secara 

komersial digunakan untuk menghasilkan beberapa jenis enzim (Frazier dan 

Westhof, 1981). Khamir secara komersial telah banyak digunakan untuk 

memproduksi enzim. Khamir ini cukup potensial untuk menghasilkan enzim-

enzim karbohidrase, antara lain: protease, alfa-amilase, beta-amilase dan 

amiloglukosidase (Bangbengaard, 1977). 
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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. Candida utilis hidup bersimbiosis dengan 

Endomicopsis fibuligera. Pertumbuhannya juga cepat, kadar protein tinggi, 

banyak mengandung vitamin B kompleks, tetapi kurang mengandung metionin, 

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

Faktor–faktor yang berpengaruh pada aktifitas pertumbuhan mikroba 

adalah konsentrasi ion hidrogen (pH), kadar air dan aktifitas air (Aw), potensial 

oksidasi reduksi, komposisi makanan dan komponen inhibitor (Frazier dan 

Westhoff, 1981). Khamir dapat tumbuh pada kisaran pH lebih luas dibandingkan 

dengan kapang dan bakteri, beberapa khamir dapat tumbuh pada keasaman tinggi 

(Frazier dan Westhoff, 1981). Komposisi media akan seimbang jika pHnya tidak 

melebihi pH yang umum selama fermentasi. Buffer phospat atau CaCO3 dapat 

ditambahkan untuk mempertahankan pH selama pertumbuhan (Wingard et al., 

1979). Khamir dapat memecahkan protein oleh aksi enzim protease, dimana 

terjadi dekomposisi protein menjadi asam amino seperti tirosin, leusin, arginin 

dan lisin. Khamir juga dapat hidup dan tumbuh pada larutan garam dan gula 

konsentrasi tinggi, karena dinding selnya mempunyai tekanan osmotik sampai 250 

atmosfir. Hal ini juga menyebabkan selama pertumbuhan sel khamir sulit terjadi 

plasmolisa. Adanya sukrosa sebagai sumber C (karbon) dalam larutan media 

pertumbuhan khamir diperoleh dari inversi dekstrosa dan levulosa. Medium dapat 

memberikan komponen makanan untuk pertumbuhan, energi pembentuk sel dan 

biosintesa produk fermentasi. Medium umumnya mengandung 70 – 90% air yang 
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dapat memberikan mineral seperti Cu, Mo, dan Zn. Polisakarida dapat diperoleh 

dari jagung, gandum, beras, kentang dan produk hasil pertanian lainnya. 

Sedangkan sumber nitrogen (N) berasal dari garam nitrat (KNO3), amonia 

(NH4)2SO4 atau urea. Sumber protein dapat juga diperoleh dari tanaman corn 

steep liquor, kasein, serealia, pepton dan kacang kedele. Khamir secara umum 

telah digunakan untuk memproduksi enzim seperti protease, amilase, glukose 

oksidase, pektinase dan amiloglukosidase (Winarno, 1999 dan Wirakartakusumah, 

1987). 

Enzim alfa-amilase yang diproduksi dari khamir mengandung sistein dan 

sistin serta pula glikoprotein (Hanabusa, 1955 yang disitasi oleh Shin 1988) dan 

kelompok  alfa-amilase yang dihasilkan oleh golongan khamir stabil terhadap 

panas. Pertumbuhan khamir lebih cepat dibandingkan Rhizopus oligosporus dan 

Aspergillus niger pada media substrat campuran onggok dan kotoran ayam kering 

(Sjofjan dkk., 1999). 

Sampai saat ini penggunaan khamir (Candida utilis) sebagai sumber PST 

belum banyak digunakan di dalam pakan ternak khususnya sebagai bahan pakan 

unggas. Penelitian Tokinson (1995) menunjukkan adanya kenaikan kecernaan 

asam lemak dan memberikan gambaran adanya peningkatan penggunaan mineral 

phosphor pada kelompok ayam yang mendapatkan pakan kultur khamir. Shin 

(1988) menyatakan bahwa adanya peningkatan kondisi mikroba usus pada ayam 

pedaging yang mendapatkan pakan kultur khamir. Sedangkan penelitian Didley 

(1998) memberikan hasil bahwa penggunaan kultur khamir dalam pakan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi pakan, berat 

badan dan konversi pakan. Hasil penelitian oleh Tak (1987) menunjukkan adanya 
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peningkatan konsumsi pakan, berat badan dan efisiensi pakan ayam pedaging 

yang mendapatkan 0,20% kultur khamir di dalam pakannya. Penggunaan kultur 

khamir di dalam pakan ayam pedaging dapat menggantikan bekatul sampai 30% 

(Sjofjan dkk., 1999).  

Penambahan kombinasi mikroba rumen BX (mikroba rumen kerbau) dan 

Saccharomyces cereviseae dalam pakan ayam pedaging sebanyak 125 mg/kg 

pakan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap penempilan produksi ayam 

pedaging dibandingkan kalau diberikan mikroba rumen BX dan Saccharomyces 

cereviseae  sendiri–sendiri sebanyak 250 mg/kg pakan (Riyanti, 2000). Pemberian 

kultur khamir 5% di dalam pakan ayam pedaging akan memperbaiki konversi 

pakan, protein rasio dan penampilan produksi (Sjofjan dkk., 1996). Kompiang 

(2002) meneliti penggunaan kultur khamir sebagai imbuhan PST terhadap kinerja 

unggas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pakan perlakuan yang 

mendapat tambahan PST kultur khamir, bahkan dapat menggantikan fungsi 

antibiotik sebagai growth promotor. Kombinasi khamir Saccharomyces cerevisiae 

dan Bioplus dalam pakan campuran hijauan dan konsentrat (60% : 40%) mampu 

membantu proses fermentasi dalam rumen, memberikan tambahan asam amino 

dan meningkatkan efisiensi penggunakan pakan. Khamir lain yang mempunyai 

kemampuan lebih baik dari Saccharomyces  cerevisiae adalah Candida utilis. 

Pengujian dilakukan pada 21 ekor domba yang dibagi menjadi tiga kelompok 

perlakuan yaitu (I) kombinasi Bioplus dengan S. cerevisiae, (II) Bioplus dengan 

C. utilis dan (III) Bioplus dengan S. cerevisiae dan C. utilis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan pakan perlakuan II jauh lebih baik baik 

(7,8) dibandingkan perlakuan I (16,9) dan perlakuan III (11) (P<0,05). Kecernaan 
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bahan kering perlakuan II lebih tinggi (60%) dibandingkan perlakuan I (53%) dan 

perlakuan III (57%) (P<0,05). Pertambahan bobot harian perlakuan II (42,8 g) 

secara nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan I (21,4 g) dan perlakuan III 

(32,8 g) (P<0,05). Kesimpulannya adalah khamir C. utilis memberikan efisiensi 

lebih tinggi dibandingkan dengan khamir S. cerevisiae bila dikombinasikan 

dengan Bioplus (Winugroho, M dan Widiawati, Y, 2004) 

 

2.4 Limbah Cair Tepung Tapioka 

Limbah cair tepung tapioka merupakan limbah cair pengolahan ubi kayu 

dalam industri tapioka yang merupakan salah satu industri yang banyak terdapat 

di Indonesia (Soeriyaatmaja, 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 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 lingkungan yang sensitif bagi kehidupan (Djubaedah dkk., 

2002). 

Limbah cair tepung tapioka masih mengandung mineral-mineral yang 

dibutuhkan oleh mikroba. Karbohidrat didalam 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 Soeriyaatmaja, 1984). 
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2.5 Pemanfaatan Protein Sel Tunggal  

Pertama kali Protein Sel Tunggal (PST) digunakan sebagai makanan 

ternak, bukan untuk makanan manusia. Hal ini berhubungan dengan kesulitan 

dalam proses pemurnian dan toksikologinya. PST dapat digunakan sebagai bahan 

makanan tambahan untuk ternak, baik sebagai sumber protein ataupun vitamin. 

Sejalan dengan penggunaan PST untuk makanan ternak dapat dikumpulkan 

beberapa data yang penting seperti nilai gizi, jenis mikroorganisme, asam-asam 

amino, asam nukleat, lemak dan substansi beracun lainnya yang kesemuanya ini 

berhubungan dengan masalah teknologi, perkiraan produksi, nilai ekonomi dan 

keamanan penggunaannya untuk bahan makanan ternak. Dari beberapa data dapat 

ditunjukkan bahwa banyak negara di dunia memerlukan sumber protein lain untuk 

memenuhi kebutuhan makanan ternak. Hal ini dapat dipenuhi dengan 

memproduksi PST, selain sumber protein konvensional lainnya. Dari hasil-hasil 

penelitian terhadap ternak ternyata pemakaian PST dalam ransum ternak tidak 

memberikan pengaruh karsinogenik, mutagenik atau embriotoksis terhadap 

kualitas dan keselamatan produk ternak. 

Pemanfaatan PST untuk makanan manusia masih mendapatkan beberapa 

keterbatasan, antara lain: tingginya kadar asam nukleat, kerasnya dinding sel, 

warna, bau dan rasa yang tidak menyenangkan disamping masalah toksikologi 

(sifat karsinogenik yang berasal dari sisa medium hasil biosintesis 

mikroorganisme itu sendiri atau hasil reaksi kimia selama proses berlangsung atau 

selama proses pengeringan), serta nilai gizi dari PST itu masih memerlukan 

penelitian yang lebih mendalam (Hariyum, 1986). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Mei 

2006 di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Analisa berat kering sel dilaksanakan di 

Laboratorium Sentral Pangan Universitas Brawijaya. Sedangkan pengujian 

aktivitas enzim protease dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang dipergunakan pada penelitian ini adalah: 

Limbah cair tepung tapioka 

Penelitian ini menggunakan limbah cair tepung tapioka sebagai media 

fermentasi yang diperoleh dari limbah industri pengolahan tepung tapioka di PT. 

Sumber Timur, Dampit, Kabupaten Malang. 

Candida utilis 

Candida utilis yang digunakan sebagai inokulum dalam proses fermentasi 

diperoleh dari PAU Gizi dan Pangan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Peralatan 

Peralatan yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain: 

1. Peralatan mikrobiologi dan biokimia, yaitu: cawan petri, tabung reaksi, 

kawat ose, bunsen, pipet volume, pipet mikro, pipet tetes,  erlenmeyer, 
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beaker glass, gelas ukur, labu ukur, timbangan, kapas, karet pentil, plastik 

bening, botol film  dan aluminium foil. 

2. Freezer drier dan cooling room. 

3. Autoclave, inkubator dan waterbath.  

4. Aerator.  

5. pH meter.  

6. Vacuum oven.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan di 

laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan waktu inkubasi yaitu 0 (H0), 6 (H6), 12 (H12), 18 (H18) dan 24 (H24) jam 

yang diulang sebanyak 4 kali dengan level pH dan suhu fermentasi yang 

dilakukan optimasi terlebih dahulu. 

Optimasi suhu dan pH fermentasi dilakukan dengan membagi level suhu 

menjadi 30, 35, 40, 45 dan 50 ºC. Pada masing-masing suhu terdapat level pH 

yaitu 3, 4, 5, 6 dan 7.  Proses optimasi ini dilakukan selama 24 jam untuk 

menentukan suhu dan pH optimum, yang prosedurnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Komposisi dari media fermentasi limbah cair tepung tapioka dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi garam-garam nutrisi untuk media fermentasi limbah cair 
tepung tapioka oleh Candida utilis  per liter 

No. Garam Jumlah (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

KH2PO4
Na2HPO4
MgSO4
FeSO4
CaCl2
MnSO4
NH4NO3  
Yeast Extract 

36,72 
10,16 
7,81 
0,08 
0,08 
0,08 
39,06 
3,91 
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Adapun sistematika proses fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh 

Candida utilis untuk menghasilkan protein sel tunggal dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur selama penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Potensial Hidrogen (pH) 

Pengukuran derajat keasaman dilakukan dengan menguji pH tiap sampel 

penelitian yang digunakan sesuai dengan perlakuan (Hadiwiyoto, 1994). 

Prosedur pengujian pH dapat dilihat pada Lampiran 3. 

2. Total Plate Count (TPC) 

Perhitungan TPC dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 10 

ml per perlakuan pada limbah cair tepung tapioka terfermentasi oleh 

Candida utilis, kemudian diambil 1 ml untuk dilakukan pengenceran 

dengan larutan pepton, setelah itu ditanam  pada media Potato Dextrose 

Agar (PDA) selama 24 jam yang kemudian dihitung jumlah koloninya 

dengan metode Pour Plate (Fardiaz, 1993; Pettipher, 1999). Prosedur 

penghitungan TPC dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3. Berat Kering Sel  

Berat kering sel khamir yang dinyatakan dalam mg/ml kultur (AOAC, 

1984; Wijono dan Wibowo, 1992). Prosedur penghitungan TPC dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

4. Uji Aktivitas Enzim Protease 

Uji aktivitas enzim ini dilakukan dengan metode Spektrofotometri yang 

menggunakan pereaksi Casein-TCA untuk uji aktivitas enzim protease 

(Bergmayer et al., 1981 dan Hadioetomo, 1990). 
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3.6 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis berdasarkan analisis 

varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) (5 Χ 4). Model 

matematika dari RAL adalah : 

Yij = μ + τij + εij 

Dengan : 

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

μ = Nilai tengah umum. 

τij = Pengaruh perlakuan ke-i. 

εij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j. 

i = 1,2,…,4. 

j = 1,2,…,4. 

 

Apabila ada perbedaan antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup permasalahan proses fermentasi 

Candida utilis dengan media limbah cair tepung tapioka untuk menghasilkan 

protein sel tunggal. Adapun batasan istilah yang digunakan adalah: 

1. Limbah cair tepung tapioka : limbah cair pengolahan ubi kayu dalam 

industri tepung tapioka.  

2. Fermentasi : perubahan kimiawi yang terjadi pada suatu bahan sebagai 

akibat dari aktivitas suatu enzim dari mikroorganisme. 

3. Protein Sel Tunggal (PST) : protein yang berasal dari mikroorganisme 

bersel satu.  
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4. Total Plate Count (TPC) : total Candida utilis dalam setiap ml sampel 

yang dinyatakan dalam cfu/ml. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Fermentasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan limbah cair 

tepung tapioka sebagai media dan Candida utilis sebagai inokulum. Limbah cair 

tepung tapioka digunakan sebagai media karena mengandung sumber energi, 

karbon, nitrogen dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan Candida utilis. 

Karbohidrat didalam 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 % (Soeriyaatmaja, 1984).  

Hariyum (1986) menyatakan bahwa bermacam-macam bahan dasar dapat 

digunakan sebagai medium untuk produksi protein sel tunggal, seperti gas alam 

atau metana, selulosa, pati dan bahan-bahan buangan seperti serbuk gergaji, kayu, 

humus, lumpur busuk, tetes, onggok tapioka dan bahan-bahan lain yang 

mengandung unsur karbon. Wibowo (1989) menambahkan bahwa sifat bahan 

yang digunakan sebagai medium sangat menentukan perencanaan rancang bangun 

fermentor, sebagai contoh media yang bersifat pekat mempengaruhi tenaga untuk 

proses aerasi. Pembentukan buih, pH, potensial oksidasi-reduksi media yang 

digunakan juga mempengaruhi kelangsungan proses fermentasi. 

 

4.1 Optimasi Suhu dan pH Fermentasi Limbah Cair Tepung Tapioka 
Dengan Candida utilis 

 

 Optimasi suhu dan pH inkubasi pada penelitian fermentasi limbah cair 

tepung tapioka dengan Candida utilis dilakukan dengan menentukan suhu dan pH 
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yang optimum untuk menghasilkan produksi protein sel tunggal. Hal ini dilakukan 

untuk menentukan  pertumbuhan Candida utilis yang optimum. Untuk itu perlu 

adanya penyesuaian kondisi medium kultur, seperti pH dan temperatur supaya 

mikroorganisme dapat tumbuh pada kondisi tertentu (Anonymous, 2004b). 

 

4.1.1 Optimasi Suhu Fermentasi Limbah Cair Tepung Tapioka Dengan 
Candida utilis 

 

Optimasi suhu dilakukan untuk mencari suhu yang optimal dalam 

menentukan suhu yang akan digunakan dalam proses fermentasi limbah cair 

tepung tapioka menggunakan Candida utilis. Suhu yang ditentukan untuk 

optimasi adalah    30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C dan 50 °C. Kurva pengaruh suhu 

fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis terhadap produksi 

protein sel tunggal dapat dilihat pada Gambar 1.  

y = -0.0071x2  + 0.6074x - 10.661 
R2

 = 0.8329
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Gambar 1. Kurva optimasi suhu fermentasi limbah cair tapioka oleh Candida 

utilis terhadap pH. 
 

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai pH mengalami peningkatan 

mulai dari suhu 30 ºC sampai 35 ºC. Dari persamaan Regresi Polinom                   
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y = -0,0071x2 + 0,6074x – 10,661 dengan R2 = 0,8329 diperoleh pH terendah yang 

dicapai pada suhu awal 30 °C yaitu 1 dan pH tertinggi dicapai pada suhu 43 °C 

yaitu 2,3293. Dari persamaan diperoleh bahwa suhu optimum inkubasi adalah 43 

ºC. 

Optimasi suhu inkubasi Candida utilis pada proses fermentasi limbah cair 

tepung tapioka mencapai fase adaptasi pada suhu 30 ºC, karena Candida utilis 

masih melakukan proses adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan baru 

sehingga dimungkinkan untuk terjadi proses pertumbuhan lebih lanjut. Pada suhu 

30 – 35 ºC Candida utilis mengalami fase pertumbuhan eksponensial atau fase 

logaritma dan pada suhu 35 – 45 ºC mengalami awal fase stasioner. Pada suhu 50 

ºC, pH mulai menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Hariyum (1986) bahwa 

Candida utilis dapat hidup pada suhu berkisar 25 – 43 ºC. 

Menurut Yudhabuntara (2005) berdasarkan suhu optimumnya, 

mikroorganisme dibagi menjadi psikrofil dengan suhu optimum kurang dari       

20 °C, mesofil (20 s/d 40 °C) dan termofil (lebih dari 40 °C). Kapang mempunyai 

kisaran pertumbuhan yang lebih luas dibandingkan bakteri, sedangkan ragi 

mampu tubuh pada kisaran psikrofil dan mesofil. Mikroorganisme juga dapat 

diklasifikasikan menurut resistensinya terhadap temperatur yang tidak 

menguntungkan yaitu psikotrof (tumbuh pada suhu kurang dari 7 °C) dan 

termotrof (tumbuh pada suhu lebih dari 55 °C). 

 

 
4.1.2 Optimasi pH Fermentasi Limbah Cair Tepung Tapioka Dengan 

Candida utilis 
 

Optimasi pH dilakukan untuk mencari pH yang terbaik dalam menentukan 

pH yang akan digunakan dalam proses fermentasi limbah cair tepung tapioka 

 23



dengan Candida utilis. pH yang ditentukan untuk optimasi adalah 3, 4, 5, 6 dan 7. 

Kurva pengaruh pH fermentasi limbah cair tepung tapioka oleh Candida utilis 

terhadap produksi protein sel tunggal dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

y = -0.3714x2 + 4.4043x - 10.203
R2 = 0.8718
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Gambar 2. Kurva optimasi pH fermentasi limbah cair tapioka oleh Candida utilis 
terhadap pH. 

 
Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai pH mengalami peningkatan 

mulai dari pH 3 sampai 6. Dari persamaan Regresi Polinom y = -0,3714x2 + 

4,4043x – 10,203 dengan R2 = 0,8718  diperoleh pH terendah yang dicapai pada 

pH 3 yaitu -0,3327 dan pH tertinggi dicapai pada pH 5,9 yaitu 2,8539. Dari 

persamaan diperoleh bahwa pH optimum inkubasi adalah 5,9. 

Optimasi pH inkubasi Candida utilis pada proses fermentasi limbah cair 

tepung tapioka mencapai fase adaptasi pada pH 3, karena Candida utilis masih 

melakukan proses adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan baru sehingga 

dimungkinkan untuk terjadi proses pertumbuhan lebih lanjut. Pada pH 3 sampai 6 

Candida utilis mengalami fase pertumbuhan eksponensial atau fase logaritma dan 

pada pH 6 sampai 7 mengalami awal fase stasioner. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Hariyum (1986) bahwa ragi pada umumnya hidup dalam suasana asam 

sampai sedikit netral. Candida utilis dapat hidup pada kondisi pH antara 3 – 6. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada aktivitas pertumbuhan mikroba 

adalah konsentrasi ion hidrogen (pH), kadar air dan aktivitas air (Aw), potensial 

oksigen terlarut (reduksi), komposisi nutrien media dan komponen inhibitor 

(Sa’id, 1995). Pelczar (1986) menambahkan bahwa kondisi fisik yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu, atmosfer gas dan keasaman atau 

kebasaan (pH).  

 

4.2   Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap pH, Total Plate Count dan Berat 
Kering Sel 

 

Pengaruh waktu inkubasi terhadap pH, Total Plate Count (TPC) dan berat 

kering sel dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh waktu inkubasi fermentasi limbah cair tepung tapioka dengan 
menggunakan Candida utilis terhadap pH, Total Plate Count (TPC) dan 
berat kering sel. 

Variabel Perlakuan 
pH TPC  

(log cfu/ml) 
Berat Kering Sel 

(mg/ml) 
H0 6,82±0,01b 8,19±0,90    5,66±0,61a

H6  6,33±0,26ab 8,81±0,38  11,34±0,55b

 H12 5,90±0,25a 8,52±0,15  16,19±0,53d

 H18 6,60±0,23b 8,95±0,42  13,27±0,57c

 H24  6,45±0,29ab 8,56±0,20    5,65±0,49a

Keterangan : Huruf Superscript yang Berbeda ke Arah Kolom yang Sama Menunjukkan Pengaruh 
yang Sangat Nyata (P<0,01). 

 

4.2.1 Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap pH 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara rataan, perlakuan waktu inkubasi 

terhadap pH limbah cair tepung tapioka yang difermentasi dengan Candida utilis 

 25



menunjukkan nilai rataan pH tertinggi pada awal fermentasi (H0) yaitu 6,82±0,01 

dan diikuti penurunan pada perlakuan H18, H24, H6 dan pada perlakuan H12 dicapai 

nilai rataan pH terendah yaitu 5,90±0,25. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama waktu inkubasi fermentasi maka nilai pH limbah cair tepung tapioka yang 

difermentasi dengan Candida utilis juga semakin menurun.  

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan waktu 

inkubasi fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap pH limbah cair tepung tapioka. Dari hasil analisis ragam 

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan. Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s dapat diketahui bahwa nilai 

pH yang paling tinggi dicapai pada perlakuan H0 dan mengalami penurunan yang 

tidak berbeda nyata dengan  perlakuan H6, H18 dan  H24 yaitu 6,82±0,01; 6,33 

±0,26; 6,60±0,23 dan 6,45±0,29, namun berbeda nyata dengan H12 yaitu 

5,90±0,25.  

Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu inkubasi maka akan terjadi 

penurunan pH. Dengan terjadinya penurunan pH maka terjadi aktivitas mikroba 

yang menguraikan senyawa glukosa yang terdapat pada media menjadi etanol dan 

asam. Glukosa yang terdapat pada media digunakan untuk pertumbuhan mikroba 

tersebut sehingga semakin lama waktu inkubasi kondisi media juga semakin 

asam. Selain itu, Candida utilis yang diinokulasikan ke dalam media limbah cair 

tepung tapioka tumbuh dengan optimal dan dapat memanfaatkan media yang 

digunakan sehingga nutrisi dari media fermentasi semakin lama semakin 

berkurang.  

Menurut Yudhabuntara (2005) kapang dan ragi dapat tumbuh pada pH 4,0 

sampai 6,5. Frazier dan Westhoff (1981) menyatakan khamir dapat tumbuh pada 
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kisaran pH lebih luas dibandingkan dengan kapang dan bakteri, beberapa khamir 

dapat tumbuh pada keasaman tinggi. Amin (2005) menambahkan bahwa 

perubahan pH selama fermentasi disebabkan aktivitas mikroba yang menguraikan 

senyawa glukosa menjadi etanol dan asam. Lebih lanjut Fennema (1996) 

menyatakan bahwa pH berpengaruh terhadap beberapa reaksi dan sistem dalam 

makanan seperti reaksi enzimatik dan aktivitas mikroorganisme.  

 

4.2.2 Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap Total Plate Count (TPC) 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara rataan, perlakuan waktu inkubasi 

terhadap nilai TPC limbah cair tepung tapioka yang difermentasi dengan Candida 

utilis menunjukkan nilai rataan TPC tertinggi sebesar 8,95±0,42 log cfu/ml yang 

dicapai pada perlakuan H18 dan nilai rata–rata TPC terendah sebesar  8,19±0,90 

log cfu/ml yang dicapai pada perlakuan H0. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan waktu 

inkubasi fermentasi yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap nilai TPC. Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai TPC mengalami 

kenaikan dan penurunan yang tidak berbeda nyata pada perlakuan H0 sampai H12 

yaitu 8,19±0,90; 8,81±0,38 dan 8,52±0,15 log cfu/ml. Sedangkan pada perlakuan 

H18 sampai H24, nilai TPC mengalami penurunan yang tidak berbeda nyata yaitu 

8,95±0,42 dan 8,56±0,20 log cfu/ml. 

Hal ini disebabkan pada perlakuan H0 Candida utilis mengalami fase 

adaptasi yaitu fase dimana mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru dan bermacam – macam enzim sehingga keadaannya memungkinkan 

terjadinya pertumbuhan lebih lanjut. Pada perlakuan H0 sampai H6 Candida utilis 

mengalami fase logaritmik karena jumlah selnya mengalami peningkatan. 
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Sedangkan pada perlakuan H6 sampai H18, Candida utilis sudah memasuki fase 

stasioner, dimana nilai rataan TPC mulai statis. Pada perlakuan H24, Candida utilis 

memasuki fase kematian, dimana jumlah selnya mengalami penurunan. Menurut 

Pelczar (1986) beberapa sel mati dan jumlah sel hidup menjadi tetap. Setelah fase 

statis, mikroorganisme akan memasuki fase penurunan atau kematian, dimana sel 

menjadi mati lebih cepat daripada terbentuknya sel baru.  

Menurut Yudhabuntara (2005) dan Judoamidjojo (1989) kurva 

pertumbuhan mikroorganisme terdiri atas empat fase yaitu fase penyesuaian (lag 

phase), fase eksponensial atau fase logaritmik, fase stasioner dan fase kematian. 

Pada fase eksponensial terjadi peningkatan jumlah sel dan digunakan untuk 

menentukan waktu generasi. 

Faktor–faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah 

waktu generasi, faktor intrinsik (pH, aktivitas air, kemampuan mengoksidasi-

reduksi, kandungan nutrien, bahan antimikroba dan struktur bahan makanan), 

faktor ekstrinsik (suhu penyimpanan dan faktor luar lainnya yang pada prinsipnya 

berhubungan dengan pengaruh atmosferik seperti kelembaban, tekanan gas, juga 

cahaya dan pengaruh sinar ultraviolet) dan faktor proses (Yudhabuntara, 2005).  

Penentuan TPC dalam limbah cair tepung tapioka yang difermentasi 

dengan Candida utilis menggunakan Potato Dextrose Agar (PDA). Definisi PDA 

menurut Fardiaz (1993) adalah suatu medium yang mengandung sumber 

karbohidrat dalam jumlah yang cukup, yaitu terdiri dari 2% glukosa, sehingga 

baik untuk pertumbuhan kapang dan khamir. 

Jumlah sel mikroba yang tumbuh sangat tergantung kepada kandungan zat 

makanan media yang digunakan, semakin tinggi kualitas media berarti semakin 
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banyak zat makanan yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba. Kuantitas sel 

yang tumbuh pada mikroba sangat tergantung kepada keadaan media yang 

digunakan (Fardiaz, 1993). 

 

4.2.3 Pengaruh Waktu Inkubasi Terhadap Berat Kering Sel  

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara rataan, perlakuan waktu inkubasi 

terhadap nilai berat kering sel limbah cair tepung tapioka yang difermentasi 

dengan Candida utilis menunjukkan nilai rataan berat kering sel tertinggi sebesar 

16,19±0,53 mg/ml yang dicapai pada perlakuan H12 dan nilai rata–rata TPC 

terendah sebesar  5,65±0,49 mg/ml yang dicapai pada perlakuan H24. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan waktu 

inkubasi fermentasi yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai berat kering sel. Dari hasil analisis ragam dilakukan Uji 

Jarak Berganda Duncan’s untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Dari hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan’s dapat diketahui bahwa nilai berat kering sel 

mengalami kenaikan yang berbeda sangat nyata pada perlakuan H0 sampai H12 

yaitu 5,66±0,61; 11,34±0,55 dan 16,19±0,53 mg/ml. Sedangkan pada perlakuan 

H18 sampai H24, nilai berat kering sel mengalami penurunan yang berbeda sangat 

nyata yaitu 13,27±0,57 dan 5,65±0,49 mg/ml.  

Hal ini menunjukkan bahwa nilai berat kering sel dipengaruhi oleh fase 

pertumbuhan sel. Pada perlakuan H0 tejadi lag phase atau fase adaptasi yang 

memungkinkan terjadinya pertumbuhan sel lebih lanjut. Pada perlakuan H0 sampai 

H6 tejadi log phase atau fase pertumbuhan eksponensial dimana jumlah selnya 

mengalami peningkatan. Sedangkan pada perlakuan H6 sampai H18, memasuki 

stasionary phase atau fase pertumbuhan tetap. Pada perlakuan H24, tejadi death 

phase atau fase kematian, dimana selnya mengalami kematian. Judoamidjojo 
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(1989) menyatakan bahwa mikroorganisme uniseluler pertumbuhannya dibagi 

menjadi beberapa fase, yaitu: 

1. Fase Adaptasi (lag phase), yaitu fase pertumbuhan lambat dimana sel 

melakukan aktivitas metabolik dan fisiologis untuk mempersiapkan 

reproduksi. Semakin tinggi konsentrasi kultur yang diinokulasikan, maka 

semakin cepat pula waktu adaptasinya. 

2. Fase Pertumbuhan Eksponensial (log phase), yaitu fase pertumbuhan cepat 

dimana jumlah sel akan meningkat sampai 4 hingga 10 kalinya. 

3. Fase Pertumbuhan Tetap (stasionary phase), yaitu fase populasi maksimal 

dimana pertumbuhannya telah terhenti akibat kehabisan nutrient yang 

menyebabkan terhentinya pertumbuhan eksponensial. Sejumlah sel akan 

membelah diri selama fase stsioner berlangsung. 

4. Fase Kematian (death phase), yaitu matinya sejumlah sel akibat 

keragaman individu yang semakin nyata selama fase stasioner.  

 

4.3   Uji Aktivitas Enzim Protease 

Hasil uji aktivitas enzim protease dari limbah cair tepung tapioka yang 

difermentasi dengan Candida utilis dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil analisa uji aktivitas enzim protease dan amilase. 
Parameter Hasil Analisa 

Enzim protease 36,77±0,88 µg tirosin/g enzim menit 
Keterangan : Berdasarkan hasil analisa di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas 

Brawijaya Malang. 
 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa aktivitas enzim protease pada limbah 

cair tepung tapioka yang difermentasi dengan Candida utilis sebesar 36,77±0,88 
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µg tirosin/g enzim menit. Street (1983) dan Winarno (1999) menyatakan bahwa 

tinggi rendahnya aktivitas enzim sangat ditentukan oleh kandungan zat makanan 

media dan jenis maupun jumlah mikroba penghasil enzim yang bersangkutan. 

Menurut White (1954) enzim dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 

mengkatalisis proses-proses kehidupannya. Enzim tersebut diantaranya 

mengkatalisis dekomposisi medium yang komplek, sehingga dapat digunakan 

oleh mikroorganisme tersebut dalam biosintesis protoplasma untuk memperoleh 

energi yang diperlukan dalam pergerakan, reproduksi, respirasi, dan sebagainya.  

Khamir secara umum telah digunakan untuk memproduksi enzim seperti 

protease, amilase, glukose oksidase, pektinase dan amiloglukosidase 

(Wirakartakusumah, 1987).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pH 5,9, suhu 43 ºC 

dan waktu inkubasi 12 jam dalam proses fermentasi limbah cair tepung tapioka 

oleh Candida utilis memberikan pengaruh yang optimal terhadap pH, TPC dan 

berat kering sel. Berdasarkan uji aktivitas enzim protease, diperoleh nilai sebesar 

36,77±0,88 µg tirosin/g enzim menit. 

 

5.2 Saran 

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan protein sel tunggal 

hasil fermentasi limbah cair tepung tapioka dengan Candida utilis sebagai 

imbuhan pakan untuk ayam pedaging. 
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Lampiran 8. Analisis varian pengaruh waktu inkubasi terhadap pH 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 4 

Jumlah Rataan ± Sd 

H0   6,8300   6,8300   6,8300   6,8300   27,2900 6,8225 ± 0,0096 
H6   6,5000   6,1000   6,6000   6,1000   25,3000 6,3250 ± 0,2630 
H12   6,1000   5,6000   6,1000   5,8000   23,6000 5,9000 ± 0,2449 
H18   6,8000   6,8000   6,4000   6,4000   26,4000 6,6000 ± 0,2309 
H24   6,2300   6,8300   6,5200   6,2300   25,8100 6,4525 ± 0,2864 

Total 32,4600 32,1400 32,4400 31,3600 128,4000  32,1000    
 
Faktor Koreksi ( FK ) 

FK  = 
rxt

yij ij
∑ 2)(

 

FK  = 
54

)4000,128( 2

x
 

 = 824,3280 
 
Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 
JKT  = ∑ – FK 

ij
ijy 2

JKT  = (6,83002 + ……+ 6,23002) – 824,3280 
         = 2,6934          
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JKP ) 

 JKP  = 
r

yy t
22

1 ......++   – FK 

         = 
4

8100,25......2900,27 22 ++ – 824,3280 

         = 1,8995 
 
Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  
JKG  = JK Total – JK Perlakuan 
JKG = 2,6934 – 1,8995 
 = 0,7939 
 
Kuadrat Tengah Perlakuan ( KTP ) 

KTP  = 
1−t

JKP    

KTP = 
15

8995,1
−

 

 = 0,4749 
 
Kuadrat Tengah Galat ( KTG )      

KTG = 
)1r(t

JKG
−
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KTG = 
)14(5

7939,0
−

 

 = 0,0529 

F hitung 

Fhit  = 
KTG
KTP  

  = 
0529,0
4749,0  

  = 8,9731 
 

Analisis Ragam pH  
 
Sumber  Derajat Jumlah Kuadrat F Tabel 
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 

F hitung
5% 1% 

Perlakuan   4 1,8995 0,4749 8,9731 3,06 4,89 
Galat 15 0,7939 0,0529     
Total 19 2,6934      
 
F hitung > F 1 % berarti diantara Perlakuan H0, H6, H12, H18 dan H24 memberikan 
pengaruh berbeda sangat nyata terhadap pH. 
 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE   = 0,1328 
JND 1% = 4,17      4,37       4,5          4,58    
JNT 1% = 0,554   0,580      0,598      0,608     

Perlakuan Rataan Notasi 
 H12 
H6 

 H24 
 H18 
H0

5,9000 
6,3250 
6,4525 
6,6000 
6,8225 

a 
  ab 
  ab 
   b 
   b 
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Lampiran 9. Analisis varian pengaruh waktu inkubasi terhadap TPC 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 4 

Jumlah Rataan ± Sd 

H0 8,0492 7,000 9,1072 8,5977 32,7541 8,1885 ± 0,9025 
H6 8,9605 9,2430 8,3385 8,7118 35,2538 8,8134 ± 0,3839 
H12 8,7388 8,4116 8,4771 8,4669 34,0944 8,5236 ± 0,1463 
H18 8,4639 8,8842 9,4771 8,9762 35,8015 8,9504 ± 0,4160 
H24 8,6911 8,4166 8,3598 8,7582 34,2257 8,5564 ± 0,1975 

Total 42,9034 41,9555 43,7597 43,5107 172,1295 43,0324   
 

Faktor Koreksi ( FK ) 

FK  = 
rxt

y
ij ij
∑ 2)(

 

 = 
54

)1295,172( 2

x
 

 = 1481,4274 
 
Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 
JKT  = ∑ – FK 

ij
ijy 2

 = ( 8,0492 2 + ……+ 8,7582 2 ) – 1481,4274 
         = 1486,3939 – 1481,4274 
         = 4,9665 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JKP )  

 JKP  = 
r

yy t
22

1 ......++   – FK 

         = 
4

2257,34......7541,32 22 ++ – 1481,4274 

         = 1482,8080 – 1481,4274 
       = 1,3806 
 
Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  
JKG  = JK Total – JK Perlakuan 
 = 4,9665 – 1,3806  
 = 3,5859 
 
Kuadrat Tengah Perlakuan ( KTP ) 

KTP  = 
1−t

JKP    

 = 
15

3806,1
−

 

 = 0,3451 
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Kuadrat Tengah Galat ( KTG ) 

KTG = 
)1r(t

JKG
−

 

 = 
)14(5

5859,3
−

 

 = 0,2391 

F hitung 

Fhit  = 
KTG
KTP  

 = 
2391,0
3451,0  

 = 1,4438 
 

Analisis Ragam TPC  
Sumber  Derajat Jumlah Kuadrat F Tabel 
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 

F hitung
5% 1% 

Perlakuan 4 1,3806 0,3451 1,4438 3,06 4,89 
Galat 15 3,5859 0,2391     
Total 19 4,9665      
 
F hitung < F 5 % berarti diantara perlakuan H0, H6, H12, H18 dan H24 tidak 
memberikan pengaruh terhadap TPC. 
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Lampiran 10. Analisis varian pengaruh waktu inkubasi terhadap berat kering sel 
 

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 4 

Jumlah Rataan ± Sd 

H0 5,9820 5,2050 6,3530 5,0950 22,6350 5,6588 ± 0,6083 
H6 11,0840 11,5680 11,9740 10,7250 45,3510 11,3378 ± 0,5470 
H12 16,2820 15,7250 16,9070 15,8530 64,7670 16,1918 ± 0,5330 
H18 13,4840 12,7860 13,9760 12,8250 53,0710 13,2678 ± 0,5705 
H24 5,4600 5,0500 5,9530 6,1250 22,5880 5,6470 ± 0,4877 

Total 52,2920 50,3340 55,1630 50,6230 208,4120 52,1030   
 
 
Faktor Koreksi ( FK ) 

FK  = 
rxt

yij ij
∑ 2)(

 

FK  = 
54

)4120,208( 2

x
 

         = 2171,7781 
 
Jumlah Kuadrat Total ( JKT ) 
JKT  = ∑ – FK 

ij
ijy 2

JKT  = (5,98202 + ……+ 6,12502 ) – 2171,7781 
         = 355,4145 
 
Jumlah Kuadrat Perlakuan ( JKP ) 

 JKP  = 
r

yy t
22

1 ......++   – FK 

         = 
4

5880,22......6350,22 22 ++ – 2171,7781 

         = 350,8643 
 
Jumlah Kuadrat Galat ( JKG )  
JKG  = JK Total – JK Perlakuan 
JKG = 355,4145 – 350,8643 
         = 4,5502 
 
Kuadrat Tengah Perlakuan ( KTP ) 

KTP  = 
1−t

JKP    

 

KTP = 
15

8643,350
−

 

 = 87,7161 
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Kuadrat Tengah Galat ( KTG )      

KTG = 
)1( −rt

JKG  

KTG = 
)14(5

5502,4
−

 

 = 0,3033 

F hitung 

Fhit  = 
KTG
KTP  

 = 
3033,0
7161,87  

 =  289,1622 
 

Analisis Ragam Berat Kering Sel  
Sumber  Derajat Jumlah Kuadrat F Tabel 
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 

F hitung
5% 1% 

Perlakuan   4 350,8643 87,7161 289,1622 3,06 4,89 
Galat 15 4,5502 0,3033     
Total 19 355,4145      
 
F hitung > F 1 % berarti diantara perlakuan H0, H6, H12, H18 dan H24 memberikan 
pengaruh berbeda sangat nyata terhadap berat kering sel. 
 

Uji Jarak Berganda Duncan’s 

SE   = 0,1011 
JND 1% = 4,17      4,37       4,5              
JNT 1% = 1,362   1,390      1,431           

Perlakuan Rataan Notasi 
 H24 
H0 
H6 

 H18 
 H12

5,6470 
5,6588 
11,3378 
13,2678 
16,1918 

a 
a 
b 
c 
d 
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Lampiran 1. Optimasi suhu dan pH fermentasi limbah cair tepung tapioka dengan 
Candida utilis 

 
 

Limbah cair tepung tapioka 
sebanyak 50 sampel  

 
 
 

Diinokulasi dengan Candida utilis  
yang telah ditanam pada media 

miring PDA dengan waktu inkubasi 
selama 48 jam. 

Disterilisasi pada suhu  
121 °C selama 15 menit 

Fermentasi menggunakan suhu       
30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C dan       

50 °C dengan pH 3, 4, 5, 6 dan 7 
selama 24 jam. 

Aerasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel diambil pada jam ke 0, 6, 12, 
18 dan 24 jam @ 20 ml 

 
 
 
 
 
 
 

Selama 24 jam dilakukan 
pengukuran pH untuk mengetahui 

derajat keasaman. 

Didapatkan suhu dan pH optimum 
yang digunakan untuk proses 

fermentasi selanjutnya. 
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Lampiran 2. Prosedur fermentasi limbah cair tepung tapioka dengan Candida utilis 
 
 Limbah cair tepung tapioka sebanyak  

20 sampel @ 400 ml  
 
 
 
 
 

Disterilisasi pada suhu  
121 °C selama 15 menit 

 
 
 

Diinokulasi dengan Candida 
utilis yang telah ditanam pada 

media miring PDA dengan 
waktu inkubasi selama 48 jam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermentasi menggunakan suhu  
43 °C pada pH 5,9 selama 24 jam. 

 
 
 
 

Aerasi  
 
 

Sampel diambil pada jam ke 0, 
6, 12, 18 dan 24 jam @ 20 ml

 
 

Selama 24 jam dilakukan pengukuran 
pH dan penghitungan TPC  

 Pengukuran berat kering sel 
 Uji aktivitas enzim protease dan amilase 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian pH (Hadiwiyoto, 1994) 
 

Prosedur pengujian pH limbah cair tepung tapioka terfermentasi dilakukan 

dengan menggunakan pH meter merk Schott Gerate dengan cara sebagai berikut : 

1. Test mode selective diatur pada posisi pH. 

2. Bagian elektroda pada pH meter dimasukkan ke dalam larutan buffer 

untuk dikalibrasi. 

3. Elektroda dari pH meter dibilas dengan aquadest, kemudian dikeringkan 

dengan kertas tisu 

4. Elektroda dimasukkan ke dalam sampel limbah cair tepung tapioka yang 

akan diuji. 

5. Angka yang tertera di layar pH meter dicatat setelah keadaan konstan. 
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Lampiran 4. Pengujian total bakteri dengan metode Pour Plate                      
(Fardiaz, 1993). 

 

Pengujian jumlah bakteri terdiri dari beberapa tahap yaitu pembuatan 

media agar, pembuatan larutan pengencer, sterilisasi alat dan bahan, penyediaan 

inokulan dan perhitungan jumlah mikroorganisme. 

1. Pembuatan Media Agar 

Potato Dextrose Agar (PDA) sebanyak 2,9 gram dilarutkan dalam 1 liter 

aquadest dalam erlenmeyer, lalu dipanaskan sambil diaduk sampai 

homogen. Media tersebut lalu ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan 

kertas kraft. Kemudian disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 °C, 

tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 

2. Pembuatan Larutan Pengencer 

Larutan pepton dibuat dengan melarutkan 1 gram pepton dalam 1 liter 

aquadest, sehingga terbentuk larutan 0,1%. Selanjutnya dimasukkan dalam 

tabung reaksi sebanyak 9 ml dengan menggunakan pipet volume 10 ml. 

tabung reaksi ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft, 

selanjutnya disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 °C, tekanan 1,5 

atmosfer selama 15 menit. 

3. Sterilisasi Alat dan Media 

Sterilisasi alat dan bahan dilakukan dengan cara basah, yaitu dengan 

memasukan alat – alat dan bahan ke dalam autoclave pada suhu 121 °C, 

tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 
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4. Penyediaan dan Penanaman Sampel 

Penyediaan dan penanaman sampel dilakukan dengan cara aseptik. 

Penyediaan sampel limbah cair tepung tapioka dilakukan dengan cara 

metode pengenceran. 

• Pengenceran 10-1 dibuat dengan cara memindahkan limbah cair 

tepung tapioka 1 ml ke dalam tabung reaksi pertama yang berisi 9 

ml pepton 0,1%. Dikocok sampai homogen. 

• Pengenceran 10-2 dibuat dengan cara memindahkan 1 ml larutan 

dari pengenceran 10-1 ke dalam tabung reaksi kedua yang berisi 9 

ml pepton 0,1% hingga pengenceran 10-8. Semua tabung reaksi 

dikocok sampai homogen. 

Penanaman dilakukan dengan cara mengambil sampel larutan sebanyak 1 

ml dengan menggunakan pipet mikro dari tiap–tiap tabung pengenceran ke 

masing–masing cawan petri. Selanjutnya dituangi media agar, lalu diputar agar 

sampel di dalam media dapat menyebar. Setelah beku, diinkubasi pada suhu 37 °C 

selama  48 jam dengan posisi cawan terbalik. 

5. Cara Menghitung Jumlah Koloni Candida utilis 

Koloni yang tumbuh setelah inkubasi dihitung secara keseluruhan dengan 

menggunakan Stuart Scientific Colony Counter. Jumlah koloni yang 

masuk dalam perhitungan antara 30 sampai 300 koloni. 

Jumlah Candida utilis per ml diperoleh dengan cara mengalikan jumlah 

koloni per cawan dengan faktor pengenceran. Pengenceran yang 

menghasilkan kurang dari 30 koloni, hanya pengenceran terendah yang 
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dihitung. Jumlah koloni lebih dari 300 koloni maka pengeceran tertinggi 

yang dihitung.  

Dua tingkat pengenceran menghasilkan koloni dengan jumlah antara 30 

sampai 300 koloni, maka yang dihitung adalah rata – rata kedua nilai pengenceran. 

Perhitungan jumlah koloni menggunakan rumus: 

Jumlah koloni = Jumlah koloni x 
enceranJumlahPeng

1  
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Lampiran 5. Prosedur pengukuran berat kering sel 
 

Prosedur pengukuran berat kering sel dilakukan dengan menggunakan 

centrifugator di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya dan vacuum oven di Laboratorium Sentral Pangan Universitas 

Brawijaya. Prosedur pengukurannya sebagai berikut : 

1. Sampel dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 40 ml. 

2. Sampel dicentrifuge dengan putaran 600 rpm selama 30 menit. 

3. Setelah proses centrifuge selesai, sampel dipisahkan antara cairan dengan 

endapannya, untuk diambil endapannya saja. 

4. Sampel dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah ditimbang terlebih 

dahulu beratnya, kemudian cawan petri dengan sampel ditimbang beratnya 

untuk mengetahui berat sampel. 

5. Sampel dimasukkan ke dalam vacuum oven dengan tekanan sebesar 500 

atm dan suhu 80 °C selama 30 menit. 

6. Sampel dikeluarkan dari vacuum oven, kemudian dimasukkan dalam 

eksikator, setelah itu ditimbang untuk mengetahui berat kering selnya. 
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Lampiran 6. Analisis regresi polinomial optimasi suhu inkubasi 
 

No. X Y X2 X3 X4 XY X2Y 
1 30.000 1.000 900.000 27000.000 810000.000 30.000 900.000 
2 35.000 2.150 1225.000 42875.000 1500625.000 75.250 2633.750 
3 40.000 2.100 1600.000 64000.000 2560000.000 84.000 3360.000 
4 45.000 2.050 2025.000 91125.000 4100625.000 92.250 4151.250 
5 50.000 1.950 2500.000 125000.000 6250000.000 97.500 4875.000 

Jumlah 200.000 9.250 8250.000 350000.000 15221250.000 379.000 15920.000 
Keteranagan : X adalah suhu inkubasi (ºC) dan Y adalah pH 
 
Persamaan Polinomial: 
 
ΣY = na     + bΣX  + cΣX2

ΣXY = aΣX  + bΣX2 + cΣX3 

ΣX2Y = aΣX2 + bΣX3 + cΣX4

 
9,250 = 5,000a + 200,000b + 8250,000

379,000 = 200,000a + 8250,000b + 350000,000

15920,000 = 8250,000a + 350000,000b + 15221250,000



 45

Setelah mengalami subtitusi maka diperoleh nilai: 

a =  -0,0071 

b =  0,6074 

c = -10,6614 

Jadi Persamaannya: 

y  = aX2  + bX  + c 

y  = -0,0071 X2 + 0,6074 X  - 10,6614 
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Lampiran 7. Analisis regresi polinomial optimasi pH inkubasi 
 

No. X Y X2 X3 X4 XY X2Y 
1. 3.000 0.000 9.000 27.000 81.000 0.000 0.000 
2. 4.000 0.750 16.000 64.000 256.000 3.000 12.000 
3. 5.000 2.700 25.000 125.000 625.000 13.500 67.500 
4. 6.000 3.350 36.000 216.000 1296.000 20.100 120.600 
5. 7.000 2.150 49.000 343.000 2401.000 15.050 105.350 

Jumlah 25.000 8.950 135.000 775.000 4659.000 51.650 305.450 
Keterangan : X adalah pH inkubasi dan Y adalah pH 
 
Persamaan Polinomial: 
 
ΣY = na     + bΣX  + cΣX2

ΣXY = aΣX  + bΣX2 + cΣX3 

ΣX2Y = aΣX2 + bΣX3 + cΣX4 

 

8,950 = 5,000a + 25,000b + 135,000c

51,650 = 25,000a + 135,000b + 775,000c

305,450 = 135,000a + 775,000b + 4659,000c

 



Setelah mengalami subtitusi maka diperoleh nilai: 

a = - 0,3714 

b =  4,4043 

c = -10,2029 

Jadi Persamaannya 

y  = a X2  + bX  + c 

y  = - 0,3714 X2 + 4,4043 X  - 10,2029 
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