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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat. Kebutuhan daging dan 

susu yang berasal dari ternak ruminansia seperti sapi dan kambing juga terus 

meningkat sebanding dengan meningkatnya populasi manusia. Peningkatan 

produksi dan kualitas daging dan susu dapat dilakukan dengan memperhatikan 

nutrisi, reproduksi dan kesehatan serta manajemen ternak (Saragih, 2000). Salah 

satu cara peningkatan produksi dan kualitas dengan memperhatikan nutrisi  adalah 

dengan menggunakan suplemen atau pakan tambahan. Suplemen dapat berupa 

pemberian makanan tambahan dalam bentuk nutrisi atau pemberian probiotik 

(Sugoro dan Pikoli, 2004).  

Probiotik merupakan kultur tunggal atau campuran dari mikroorganisme 

hidup yang dikonsumsi oleh manusia atau hewan, bermanfaat bagi inang (manusia 

dan hewan) dengan cara menjaga keseimbangan mikroflora usus (Fuller, 1992; 

Havenaar and Joss 1992). Mikroorganisme yang umum digunakan sebagai bahan 

probiotik untuk ternak ruminansia adalah khamir. Khamir digunakan untuk 

mengurangi pengaruh negatif mikroorganisme lain yang berbahaya dan 
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menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan (Deacon, 

1997). 

Khamir sebagai bahan probiotik berperan untuk meningkatkan 

metabolisme di dalam rumen (Sugoro dkk., 2005). Suplementasi khamir di dalam 

rumen akan meningkatkan populasi bakteri selulolitik yang berperan untuk 

mencerna bahan makanan yang mengandung serat. Degradasi serat oleh bakteri 

selulolitik akan meningkatkan kandungan Vollatile Fatty Acid (VFA) di dalam 

rumen. Khamir menghasilkan asam malat yang berperan sebagai faktor 

pertumbuhan bagi bakteri pengguna laktat sehingga akan mengubah keasaman 

dalam cairan rumen serta menstimulasi penggunaan hidrogen oleh bakteri 

asetogenik. 

Khamir pada umumnya sangat mudah diisolasi dari habitatnya (Spencer 

and Spencer, 1997). Khamir R1 dan R2 sebagai bahan probiotik untuk ternak 

ruminansia diisolasi  dari cairan rumen kerbau. Isolat tersebut merupakan isolat 

yang paling dominan di dalam cairan rumen kerbau. Isolasi khamir dari cairan 

rumen ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengaplikasiannya karena khamir 

telah beradaptasi dalam cairan rumen sebelumnya. Seleksi isolat khamir yang 

memiliki kemampuan sebagai bahan probiotik untuk ternak ruminansia antara lain 

dapat dilihat dari pertumbuhan khamir dalam cairan rumen steril, produksi gas, 

penurunan pH, dan peningkatan produksi VFA (Sugoro dan Pikoli, 2004). 

Pengembangan penelitian khamir R1 dan R2 sebagai bahan probiotik 

untuk ternak ruminansia diperlukan peningkatan skala menuju produksi dalam 

skala yang lebih besar. Produksi biomassa khamir dalam skala besar tidak dapat 

dilakukan secara langsung dari volume kecil ke volume besar karena dapat 

mempengaruhi kemampuan metabolisme dan pertumbuhan sel khamir.  
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Produksi dalam skala besar bertujuan untuk mendapatkan biomassa sel 

khamir R1 dan R2 sebanyak-banyaknya dengan bahan semurah mungkin dan 

efisiensi yang tinggi. Tujuan penelitian produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 

dalam skala fermentor adalah diperolehnya metode produksi di lapangan  yang 

tepat dan efisien dengan biaya murah sehingga peternak ruminansia dapat 

memproduksi biomassa sel khamir sebagai bahan probitik untuk ternak mereka. 

Produksi dalam skala besar memerlukan bahan-bahan yang semurah 

mungkin untuk menghasilkan produk yang diinginkan sebanyak-banyaknya 

(Pelczar dan Chan, 1988). Penggunaan bahan yang semurah mungkin dilakukan 

dengan menggunakan bahan untuk substrat pertumbuhan khamir R1 dan R2 

dengan harga murah tetapi mengandung karbohidrat tinggi. Bahan berkarbohidrat 

tinggi yang sering digunakan sebagai bahan untuk substrat pertumbuhan khamir 

R1 dan R2 adalah ekstrak kentang, tetapi karena harganya yang cukup mahal 

maka diperlukan alternatif bahan yang lain. Alternatif  bahan untuk substrat 

pertumbuhan khamir R1 dan R2 adalah ekstrak ubi jalar dan ekstrak ubi kayu. 

Selain harganya yang cukup murah dan mudah didapat, ubi jalar dan ubi kayu 

banyak mengandung karbohidrat (Rubatzky dan Mas, 1998) yang diperlukan 

untuk pertumbuhan khamir R1 dan R2. 

Proses produksi dalam skala besar dilakukan dengan menggunakan 

fermentor. Fermentor merupakan tempat transformasi bahan baku menjadi produk 

yang diinginkan (Mc Neil and Harvey, 1990). Fermentor yang digunakan dalam 

produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 adalah fermentor tipe air-lift. Fermentor 

air-lift tidak menggunakan sistem agitasi mekanik. Pengadukan pada fermentor 

ini  terjadi karena adanya sirkulasi udara (McNeil and Harvey, 1990). Fermentor 

tipe air-lift sesuai untuk memproduksi biomassa mikroorganisme uniseluler 
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(Nedovic et al., 1999) dan dapat menekan biaya produksi karena ketidakhadiran 

sistem agitasi secara mekanik.  

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian untuk mengetahui 

produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dengan menggunakan substrat ekstrak 

ubi kayu dan ekstrak ubi jalar dan mengetahui efisiensi proses produksi dalam 

fermentor tipe air-lift skala 18 liter. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusaan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah produksi biomassa sel khamir R1 menggunakan substrat ekstrak 

ubi jalar dan  ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter berbeda 

dengan R2? 

2. Apakah laju produksi biomassa sel khamir R1 dan konsumsi glukosa 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe 

air-lift skala 18 liter berbeda dengan R2? 

3. Apakah perolehan yield x/s sel khamir R1 menggunakan substrat ekstrak 

ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter berbeda 

dengan R2? 

4. Apakah efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 menggunakan substrat 

ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter 

berbeda dengan R2? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 
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1. Mengetahui adanya perbedaan produksi biomassa sel khamir R1 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan  ubi kayu dalam fermentor tipe 

air-lift skala 18 liter dengan R2. 

2. Mengetahui adanya perbedaan laju produksi biomassa sel khamir R1 

menggunakan ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift 

skala 18 liter dan konsumsi glukosa dengan R2.  

3. Mengetahui adanya perbedaan perolehan yield x/s  sel khamir R1 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe 

air-lift skala 18 liter dengan R2. 

4. Mengetahui adanya perbedaan efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe 

air-lift skala 18 liter dengan R2. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Peternak ruminansia, sebagai informasi tentang produksi biomassa sel 

khamir sebagai bahan pakan probiotik untuk peningkatan produksi susu 

dan daging. 

2. Produsen probiotik untuk ternak ruminansia, sebagai informasi tentang 

produksi biomassa sel khamir sebagai bahan probiotik untuk ternak 

ruminansia. 

3. Peneliti, sebagai informasi tentang produksi biomassa sel khamir sebagai 

bahan probiotik untuk ternak ruminansia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

4. Masyarakat umum, sebagai  informasi  tentang  produksi bahan probiotik 

untuk ternak ruminansia. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Khamir  

Khamir merupakan fungi uniseluler yang termasuk dalam Kelas 

Ascomycetes, Subkelas Hemiascomycetes, dan Ordo Endomycetales (Wibowo, 

1990). Dinding sel terdiri dari khitin. Sel khamir biasanya berbentuk bulat, 

lonjong, memanjang, atau seperti benang, berukuran 5-12x 5-10 µm (Alexopoulus 

and Mims, 1979; Wibowo, 1990). Sel khamir tidak berwarna, tetapi apabila 

ditumbuhkan pada medium padat buatan akan membentuk koloni yang berwarna 

putih, krem, atau kecoklatan (Alexopoulus and Mims, 1979). 

Khamir merupakan mikroorganisme anaerob fakultatif. Pada kondisi 

anaerob, khamir melakukan fermentasi menggunakan karbohidrat menghasilkan 

alkohol. Pada kondisi tersebut pertumbuhan khamir sangat mininimum (Hui, 

1992). Jika ketersediaan oksigen dalam lingkungan pertumbuhannya berlebihan 

maka sel khamir akan melakukan respirasi aerob. Respirasi aerob menghasilkan 

energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi anaerob (Gaman dan 

Sherringthon, 1992). Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan sel khamir, bukan 

untuk produksi alkohol (Hui, 1992). Hal ini sangat penting jika khamir 

ditumbuhkan untuk memperoleh biomassa sel. 
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Perkembangbiakan khamir dapat dilakukan dengan cara membentuk tunas 

(budding), membelah diri (fission), atau membentuk askospora (Alexopoulus and 

Mims, 1979). Khamir dengan pembelahan biner, keseluruhan konstituen pada sel 

induk sama dengan sel anak. Pada khamir yang berkembang biak dengan cara 

bertunas, komponen asli sel induk tetap dan terlihat adanya konstituen baru yang 

disentesis pada sel anak (Brock, 1970).    

Kebanyakan khamir bersifat saprofitik. Biasanya khamir tumbuh pada 

pangan yang berasal dari tanaman (Gaman dan Sherringthon, 1992). Khamir 

tumbuh baik apabila terdapat sumber karbohidrat, nitrogen, mineral dan vitamin 

(Hui, 1992). Khamir mengekskresikan enzim ekstraseluler (selulose) yang dapat 

menguraikan rantai karbon selulosa sehingga menjadi karbohidrat yang lebih 

sederhana (Gloyna, 1991; Manahan, 1993). Khamir memiliki kemampuan untuk 

memecah pangan berkarbohidrat seperti glukosa, maltosa, sukrosa, fruktosa, 

galaktosa, maltotriosa dan rafinosa menjadi alkohol dan karbondioksida (Pyatkin, 

1967; Spencer and Spencer, 1997; Chen et al., 1998). Substrat yang mengandung 

glukosa dimetabolisme olah khamir melalui jalur EMP (Embden Mayerhoff 

Parnas) (Astuty, 1991). 

a. Khamir R1 dan R2 

Khamir R1 dan R2 merupakan isolat khamir yang paling dominan hasil 

isolasi dari cairan rumen kerbau. Isolat ini berpotensi sebagai bahan probiotik 

untuk ternak ruminansia. Isolasi khamir dari cairan rumen ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam pengaplikasiannya karena khamir telah beradaptasi dalam 

cairan rumen sebelumnya (Sugoro dan Pikoli, 2004).  

Hasil penelitian Sugoro dkk. (2005) menunjukkan bahwa probiotik khamir 
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mempengaruhi fermentasi di dalam cairan rumen.  Seleksi isolat khamir yang 

memiliki kemampuan sebagai bahan probiotik untuk ternak ruminansia antara lain 

dapat dilihat dari pertumbuhan khamir dalam cairan rumen steril, produksi gas, 

penurunan pH, dan peningkatan produksi VFA (Sugoro dan Pikoli, 2004).  

Produksi gas merupakan hasil fermentasi pakan terutama bahan organik 

menjadi VFA yang dilakukan oleh mikroba rumen. Jumlah gas yang diproduksi 

menunjukkan tinggi rendahnya kecernaan pakan. Produksi gas yang terlalu tinggi 

menunjukkan ketidakefisienan pemakaian pakan sehingga menimbulkan 

kembung. Jumlah gas yang sedikit menunjukkan bahwa bahan organik 

terfermentasi digunakan untuk sisntesis protein mikroba. 

Probiotik khamir mempengaruhi populasi bakteri di dalam rumen. Khamir 

dapat meningkatkan populasi mikroba yang dibutuhkan di dalam rumen dengan 

memproduksi faktor pertumbuhan bakteri seperti asam malat dan menambah 

kestabilan pH rumen yang mendukung pertumbuhan bakteri selulolitik (Sniffer, et 

al., 2006). 

Salah satu pengaruh probiotik khamir adalah menurunkan konsentrasi 

amonia dalam cairan rumen. Khamir memiliki kemampuan menghasilkan faktor 

tumbuh  untuk bakteri sehingga amonia yang diproduksi oleh mikroba lain akan 

langsung digunakan oleh mikroba selulolitik untuk pertumbuhannya (Sugoro dkk., 

2005).  

Konsentrasi VFA medium produksi gas yang ditambah probiotik khamir 

lebih tinggi dibandingkan tanpa penambahan probiotik khamir. VFA merupakan 

hasil fermentasi karbohidrat pakan dengan komponen utama terdiri dai C2, C3, C4 

yang merupakan sumber energi utama bagi ruminansia (Sugoro dkk., 2005).    

 Penelitian Sugoro dkk. (2005) menyimpulkan bahwa probiotik khamir 
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dapat meningkatkan fermentasi dalam cairan rumen secara in vitro. Probiotik yang 

memeiliki potensi paling baik sebagai bahan probiotik adalah khamir R2. 

 

b. Kondisi Pertumbuhan Khamir 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan khamir antara lain: 

1) Konsentrasi substrat 

Pertumbuhan khamir dipengaruhi oleh konsentrasi komponen-

komponen penyusun substrat pertumbuhan. Suplai karbon merupakan sumber 

yang paling berpengaruh pada pertumbuhan optimal. Substrat pertumbuhan 

harus mencakup senyawa-senyawa yang diperlukan untuk suplai energi 

(Hariyum, 1987). Menurut Buckle et al (1985) dan Fardiaz (1992) khamir 

dapat tumbuh dengan baik pada medium yang mengandung glukosa sebagai 

sumber nutrien organik. Substrat dalam proses fermentasi akan digunakan 

terutama untuk pertumbuhan biomassa, pemeliharaan (maintenace) sel dan 

pembentukan produk metabolit (Susanto dkk., 1992).  

2) Derajat keasaman (pH) 

Khamir memiliki batas toleransi pH maksimum dan minimum untuk 

pertumbuhannya. Pada interval tertentu terdapat nilai pH yang mendukung 

berlangsungnya pertumbuhan optimum.  Khamir dapat hidup pada rentang 

derajat keasaman yang luas (pH 3,0-8,0) dengan pH optimum antara 4,0-6,5 

(Sudarmaji dkk., 1989). Umumnya khamir tidak dapat tumbuh pada media 

basa (Suwaryono dan Ismaeni, 1987).  

3) Suhu 

Pertumbuhan merupakan serangkaian reaksi biokmia di dalam tubuh 

organisme Reaksi-reaksi biokimia tersebut dipengaruhi oleh suhu (Hariyum, 
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1987). Suhu optimum untuk pertumbuhan khamir adalah 30 °C, sedangkan 

suhu minimumnya adalah 9-11°C dan suhu maksimumnya adalah 35-37°C 

(Suwaryono dan Ismaeni, 1987). 

4) Aerasi dan agitasi 

Aerasi dan agitasi berfungsi untuk menyediakan oksigen secara merata 

untuk pertumbuhan dan untuk mengaduk suspensi sel. Pada prinsipnya aerasi 

dan agitasi dapat didasarkan pada dua segi yaitu kebutuhan mikroorganisme 

akan oksigen dan tersedianya oksigen dari gelembung udara. Gelembung 

udara tersebut dengan proses agitasi dipecahkan menjadi gelembung-

gelembung yang lebih kecil supaya diperoleh permukaan kontak yang lebih 

besar, waktu tinggal oksigen yang lebih lama, dan perpindahan oksigen 

(oxygen transfer) terhadap sel yang lebih baik sehingga produksi biomassa sel 

berjalan dengan baik (Hariyum, 1987). Lundgren and Russel (1955) 

menyatakan bahwa kecepatan aerasi yang efektif untuk pertumbuhan sel 

khamir dalam fermentor adalah 1,5-3,0 liter per menit per liter substrat. 

5) Akumulasi hasil metabolisme 

Akumulasi hasil metabolisme sel khamir dapat menghambat 

pertumbuhan khamir. White (1954) dalam Hariyum (1987) menyatakan bahwa 

pada fermentasi untuk produksi biomassa sel khamir maka oksigen harus 

cukup tersedia. Jika oksigen yang tersedia kurang atau terlalu tinggi maka 

banyak terbentuk hasil metabolisme dan hasil antara. Produk-produk hasil 

metabolisme dan hasil antara tersebut merupakan penghambat pertumbuhan 

khamir. 
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c. Kinetika Pertumbuhan Khamir 

Pertumbuhan mikroorganisme merupakan pertambahan massa, ukuran, 

maupun jumlah sel mikroorganisme (Sutono dkk., 1972). Pertumbuhan khamir 

memperlihatkan fase-fase pertumbuhan  yang terjadi bila diinokulasikan pada 

media biakan dalam sistem tertutup pada fermentasi curah (batch fermentation) 

(Stanburry and Whitaker, 1987). Kurva pertumbuhan khamir terbagi dalam empat 

fase (Gumbira, 1987; Jodoamidjojo dan Darwis, 1992; Carlile and Watkinson, 

1995) yaitu: 

1) Fase Adaptasi (lag) 

Fase lag berlangsung segera setelah inokulasi pada medium yang 

baru dan merupakan periode adaptasi (Madigan et al., 1984). Fase ini 

merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan tempat mikroorganisme 

ditumbuhkan. Fase lag dapat sangat pendek atau berkepanjangan. Jika kultur 

khamir yang digunakan berada pada fase eksponensial dan dinokulasikan pada 

medium dengan komposisi dan kondisi yang sama maka khamir tidak 

mengalami fase lag (Madigan et al., 1984). 

2) Fase Eksponensial (log) 

Fase pertumbuhan eksponensial merupakan periode pertumbuhan 

seimbang (Jodoamidjojo dkk., 1992). Periode pertumbuhan seimbang 

merupakan pertumbuhan dalam status mantap dengan laju pertumbuhan 

spesifik konstan. Pada fase eksponensial setiap sel pada populasi mengalami 
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pertumbuhan maksimal (Madigan et al., 1984) sehingga bimassa sel 

meningkat (Stanburry and Whitaker, 1987). 

3) Fase Stasioner 

Pada fase ini sel menjadi tua mendekati populasi maksimum, laju 

pembiakan berkurang dan beberapa sel mati karena menyusutnya nutrien 

dalam substrat pertumbuhannya. Metabolisme pada fase ini masih 

berlangsung, terlihat dengan melimpahnya produk metabolisme yang 

cenderung menumpuk (Madigan et al., 1984). Sel dalam keadaan tersuspensi 

dan pertumbuhan sel konstan (Stanburry and Whitaker, 1987).  

4) Fase Kematian 

Jika inkubasi tetap dilanjutkan setelah populasi mencapai fase 

stasioner, ada kemungkinan sel tetap hidup dan melanjutkan metabolisme atau 

mati (Madigan et al., 1984). Pada fase ini jumlah sel akan berkurang karena 

nutrisi dalam substrat serta cadangan makanan di dalam sel telah habis. Pada 

proses untuk tujuan komersial, fermentasi dihentikan pada akhir fase 

eksponensial atau sebelum mulai fase kematian (Ward, 1989). 

 

2. Ubi Jalar dan Ubi Kayu sebagai Substrat Pertumbuhan Khamir 

Kriteria-kriteria  yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku 

sebagai substat pertumbuhan mikroorganisme antara lain dapat menghasilkan 

biomassa yang tinggi, murah dengan kualitas yang konsisten dan tidak 

menghasilkan produk samping terhadap fermentasi. Bahan baku untuk 

pertumbuhan khamir antara lain harus menyediakan sumber karbon (Hariyum, 

1987). Substrat sumber karbon sebagai bahan baku untuk pertumbuhan khamir 
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biasanya berasal dari bahan berkarbohidrat tinggi seperti ekstrak kentang. 

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bahan lain seperti 

ekstrak ubi kayu dan ekstrak ubi jalar. 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lam.) adalah tanaman dikotil dengan 

batang panjang menjalar. Tanaman ini dapat tumbuh sampai ketinggian 1000 m 

dari permukaan laut. Umbi ubi jalar bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan 

makanan pokok, karena cukup banyak mengandung karbohidrat. Sebanyak 75-

90% dari berat kering ubi jalar merupakan sumber kalori yang potensial. Sukrosa 

dan sedikit gula reduksi terdapat di dalam umbi ubi jalar (Duke, 1983). 

Ubi kayu (Manihot utillisima Pohl.) adalah tanaman dikotil berumah satu 

yang ditanam untuk diambil patinya yang sangat layak dicerna. Nilai ubi kayu 

adalah nilai  kalorinya yang tinggi. Vries et al (1967) dalam Ismayadi (1978) 

menyatakan bahwa ubi kayu merupakan tanaman sumber karbohidrat dan kalori 

yang lebih tinggi dibandingkan padi dan jagung yaitu 250 : 176 : 110 kg kalori/ha. 

Ubi kayu segar mengandung 35-40% bahan kering, dan 90% daripadanya adalah 

karbohidrat (Rubatzky dan Mas, 1998; Welzen, et al., 1999). Ubi kayu kaya akan 

karbohidrat dan juga vitamin C (Tjitroadikoesoemo, 1986). Ubi kayu merupakan 

produk pertanian yang mudah rusak dan akan cepat membusuk dalam waktu 2 – 5 

hari apabila disimpan dalam bentuk segar dan tidak mendapat perlakuan pasca 

panen yang cukup memadai (Suharto, 2000).  

Marsono (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akibat proses 

pengukusan, kadar pati mengalami penurunan seiring dengan peningkatan gula 

sederhana. Sjarief dan Roselawati (1995) menyatakan bahwa dalam proses 
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fermentasi oleh khamir menggunakan substrat sagu terjadi peningkatkan produksi 

gula reduksi dan peningkatkan aktivitas enzim amiloglukosidase (AMG). 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura (1996) 

menyatakan bahwa kandungan gizi umbi ubi jalar dan ubi kayu per 100 gram 

bahan menurut sumber Daftar Komposisi Bahan Makanan adalah sebagai 

berikut (Tabel 1): 

Tabel 1. Kandungan gizi umbi ubi kayu dan ubi jalar per 100 gram bahan. 

Kandungan kimia Ubi jalar Ubi kayu 
 

Kalori 123 kal 146 kal 
Protein 1,8 g 1,2 g 
Lemak 0,7 g 0,3 g 
Karbohidrat 27,9 g 34,7 g 
Kalsium 30 mg 33 mg 
Fosfor 49 mg 40 mg 
Besi 0,7 mg 0,7 mg 
Vitamin A 0 SI 700 SI 
Vitamin B1 0,09 mg 0,06 mg 
Vitamin C 22 mg 30 mg 
Air 68,5 g 62,5 g 

 

 

3. Fermentasi untuk Produksi Biomassa Sel 

Kata fermentasi diambil dari bahasa Latin ferverve yang berarti 

bergelembung atau keadaan mendidih. Louis Pasteur  mendefinisikan fermentasi 

sebagai perubahan kimia yang disebabkan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan 

oleh mikroorganisme, dengan kata lain bahwa semua proses fermentasi adalah 

proses kegiatan mikroorganisme. Dalam proses fermentasi, mikroorganisme 
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bersifat katabolitik terhadap komponen-komponen kompleks menjadi zat-zat yang 

lebih sederhana  (Winarno dkk., 1980).  

Fermentasi dalam produksi biomassa sel merupakan jenis fermentasi Cell 

Mass Production. Kondisi fermentasi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga 

asimilasi sel berjalan dalam kecepatan setinggi mungkin dan produksi hasil 

metabolisme dan hasil antara ditekan serendah-rendahnya. Di samping hasil sel 

dan efisiensi konversi bahan dasar menjadi sel, bahan dasar sumber karbon 

merupakan komponen terbesar dalam medium (Hariyum, 1987).  

Mekanisme fermentasi adalah sebagai berikut (Gambar 1): 

          Asimilasi sel 

       

 Kondisi aerobik  

     

Sumber karbon    Inhibisi terhadap  
asimilasi sel  
(feedback control) 

 
 
 
Kondisi anaerobik 
atau mikroaerofilik 
 

    
   Asimilasi: 

hasil metabolisme dan hasil antara 

(Hariyum, 1987). 

Gambar 1. Mekanisme fermentasi  

Perolehan produk menggambarkan hubungan/perbandingan antara jumlah 

produk yang terbentuk dengan jumlah substrat yang terkonsumsi. Produk 
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biomassa dinyatakan dalam yield x/s yang merupakan perbandingan antara jumlah 

biomassa yang terbentuk dengan jumlah substrat yang terkonsumsi. Yield x/s pada 

khamir Saccharomyces cerevisiae dalam substrat glukosa adalah 0,5 gram per 

gram. Perbandingan nilai yield x/s dari hasil percobaan dengan nilai konversi 

teoriotisnya akan menunjukkan efisiensi proses fermentasi yang dilakukan. 

Perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem/fermentor 

yang digunakan. Selain itu, besaran tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian 

ekonomi yang menyatakan hubungan antara jumlah bahan baku dan harganya 

dengan jumlah produk yang diperoleh (Susanto dkk., 1992).  

Laju pembentukan produk merupakan peningkatan produk berupa 

biomassa seiring dengan meningkatnya waktu. Pada kultur curah (batch culture) 

nilai laju pembentukan biomassa bervariasi karena penurunan konsentrasi substrat 

secara kontinyu. Penurunan konsentrasi substrat dapat dinyatakan dalam laju 

konsumsinya yaitu  penurunan konsentrasi substrat seiring dengan meningkatnya 

waktu (Susanto dkk., 1992). 

Produk berupa biomassa sel dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

dalam upaya untuk memperbaiki nutrisi ternak (Hariyum, 1987). Perbaikan nutrisi 

ternak dapat dilakukan dengan pemberian suplemen pakan. Suplemen pakan 

dengan menggunakan biomassa mikroorganisme dapat berupa probiotik. Probiotik 

merupakan kultur tunggal atau campuran dari mikroorganisme hidup yang 

dikonsumsi  oleh manusia atau hewan, bermanfaat bagi inang (manusia dan 

hewan) dengan cara menjaga keseimbangan mikroflora usus (Fuller, 1992; 

Havenaar and Joss, 1992). 

 

4. Fermentor Tipe Air-lift 
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Peningkatan  skala fermentasi dilakukan dalam suatu fermentor/bioreaktor. 

Bioreaktor merupakan tempat transformasi bahan baku menjadi produk yang 

diinginkan (McNeil and Harvey, 1990). Bioproses di dalam bioreaktor melibatkan  

udara sebagai sumber oksigen, cairan dalam bentuk substrat dan suspensi sel 

mikroorganisme (Stanburry and Whitaker, 1987). 

Fermentor yang digunakan dalam produksi biomassa sel adalah fermentor 

tipe air-lift (Ward, 1989). Fermentor air-lift tidak menggunakan sistem agitasi 

mekanik. Pengadukan pada fermentor ini terjadi karena adanya sirkulasi udara 

(McNeil and Harvey, 1990). Fermentor ini sesuai untuk produksi biomassa 

mikrorganisme uniseluler (Nedovic et al., 1999).  

Prinsip kerja fermentor air-lift didasarkan pada perbedaan berat antara 

volume yang kaya udara dan volume rendah udara pada sistem yang tertutup 

(Lundgren and  Russel, 1955; McNeil and Harvey, 1990). Cairan yang kaya udara 

bergerak naik dan bagian yang kurang udara bergerak turun (Stanbury and 

Whitaker, 1987). Hal ini terjadi karena gas menimbulkan tekanan ke atas 

kemudian kembali turun ke dasar kolom sehingga terjadi perputaran (McNeil and 

Harvey, 1990).  

 

B. Kerangka Pemikiran 

Khamir R1 dan R2 hasil isolasi dari cairan rumen digunakan sebagai 

bahan probiotik untuk ternak ruminansia. Oleh karena itu khamir R1 dan R2 perlu 

dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Pengembangan produksi biomassa 

sel khamir R1 dan R2 dalam skala laboratorium dilakukan dalam fermentor tipe 

air-lift skala 18 liter menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu. Dalam 

fermentor tersebut terjadi transformasi bahan baku substrat pertumbuhan berupa 
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glukosa menjadi produk berupa biomassa sel khamir R1 dan R2 yang dinyatakan 

dalam perolehan yield x/s. Hasil perolehan yield x/s digunakan untuk mengetahui 

efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 menggunakan substrat ekstrak 

ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema kerangka pemikiran 

 

 

 

 

Khamir R1 dan R2 sebagai bahan probiotik untuk ternak ruminansia. 

Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dalam fermentor 

Fermentor tipe air-lift  

skala 18 liter 
Khamir R1 dan R2 

Ekstrak ubi jalar dan 

ubi kayu 

yield x/s 

Efisiensi produksi 
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C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produksi biomassa sel khamir R1 menggunakan substrat ekstrak ubi jalar 

dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter berbeda dengan R2. 

2. Laju produksi biomassa sel khamir R1 dan konsumsi glukosa menggunakan 

ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter 

berbeda dengan R2. 

3. Perolehan yield x/s  sel khamir R1 menggunakan substrat ekstrak ubi jalar 

dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter berbeda berbeda 

dengan R2. 

4. Efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 menggunakan substrat ubi jalar 

dan ubi kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter berbeda dengan R2. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
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Penelitian  dilakukan pada bulan Juli-September 2006 di Laboratorium 

Nutrisi, Reproduksi dan Kesehatan Ternak, Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan 

Radiasi-Badan Tenaga Nuklir Nasional (PATIR-BATAN), Jakarta Selatan. 

 

B.  Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Isolat  khamir R1 dan R2 diambil dari koleksi Laboratorium Nutrisi, 

Reproduksi dan Kesehatan Ternak, PATIR-BATAN sebagai kultur stok.  

b. Bahan baku pertumbuhan isolat khamir yaitu ubi kayu dan ubi jalar putih. 

c. Bahan untuk pembuatan PDA (Potatoes Dextrose Agar) yaitu kentang, 

dextrosa, dan agar. 

d. Bahan untuk pembuatan PDB (Potatoes Dextrose Broth) yaitu kentang, 

dextrosa, dan asam laktat 10%. 

e. Inokulum bertahap terdiri dari: 

1) Inokulum I yaitu dibuat dari sebanyak 3 ose isolat khamir R1 atau R2 

dalam 30 ml PDB, 

2) Inokulum II yaitu 106 sel/ml isolat khamir R1 atau R2 dalam 30 ml ekstrak 

ubi jalar atau ubi kayu, 

3) Inokulum III yaitu 106 sel/ml isolat khamir R1 atau R2 dalam 300 ml 

ekstrak ubi jalar atau ubi kayu, dan 

4) Inokulum IV yaitu 106 sel/ml isolat khamir R1 atau R2 dalam 1L ekstrak 

ubi jalar atau ubi kayu. 
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f. Bahan kimia untuk pengukuran kadar glukosa yaitu larutan glukosa, natrium 

karbonat anhidrat, natrium kalium tartrat, natrium  bikarbonat, natrium sulfat 

anhidrat, asam sulfat pekat, dan ammonium molibdat. 

g. Bahan untuk sterilisasi antara lain Alkohol 70%. 

h. Air panas 

i. Asam cuka 25% (DIXI) 

j. Asam laktat 10% 

k. Akuades  

l. Kapas 

m. Alumunium foil 

 

2. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Alat untuk peremajaan kultur stok: 

Jarum ose, tabung reaksi, laminar air flow (LAF), bunsen burner. 

b. Alat untuk pembuatan PDA dan PDB: 

Pisau, timbangan analitik (Sartorius AG Gotingen BP 2215), gelas beker, 

magnetic stirer, hotplate, gelas ukur, kasa saring. 

c. Alat untuk pembuatan ekstrak ubi jalar dan ubi kayu: 

Pisau, timbangan, gelas ukur, gelas beker, hotplate, mikropipet.  

d. Alat untuk  sterilisasi bahan dan peralatan: 

Autoklaf (Haiclave Hirayama), sprayer. 

e. Alat untuk pembuatan inokulum: 

1) Inokulum I, alat-alat yang digunakan yaitu: erlenmeyer 100 ml, jarum ose, 
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mikropipet, LAF, dan incubator shaker.  

2) Inokulum II, alat-alat yang digunakan yaitu: erlenmeyer 100 ml, 

mikropipet 1000 ml, LAF, dan incubator shaker.  

3) Inokulum III, alat-alat yang digunakan yaitu: erlenmeyer 500 ml, 

mikropipet 5000 ml, LAF, dan incubator shaker. 

4) Inokulum IV, alat-alat yang digunakan yaitu: erlenmeyer 2000 ml, gelas 

ukur, LAF, dan incubator shaker.  

f. Alat untuk produksi bahan probiotik (fermentor tipe air-lift  skala 18 L): 

Dandang alumunium, kompor gas, gayung plastik, corong plastik, galon air  

19 L, aerator, alat pelengkap fermentor (satu set leher angsa  pada Gambar 8 

Lampiran 1).  

g. Alat untuk menghitung jumlah sel: 

Mikroskop (Olympus CX 41), kamar hitung Neubauer, pipet pasteur, counter. 

h. Alat untuk pengambilan sampel: 

 Pipet gondok, dragball, tabung sentrifus, rak tabung reaksi, bunsen burner, 

kertas label. 

i. Alat untuk mengukur pH  

pH meter (Knick 765 Calimatic). 

 

j. Alat untuk mengukur bobot biomassa: 

Sentrifus (IEC Clinical), tabung sentrifus, oven (Fisher Model 350G), 

desikator, timbangan analitik (Sartorius AG Gotingen BP 2215), rak tabung 

reaksi. 
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k. Alat untuk mengukur konsentrasi glukosa: 

Spektrofotometer (UV-VIS Hitachi model 100-50), kuvet, minivortex, tabung 

reaksi, gelas beker, hotplate, kelereng, mikropipet, rak tabung reaksi, kertas 

tissue.  

 

 

C. Cara Kerja 

1. Pembuatan Substrat Pertumbuhan Isolat Khamir R1 dan R2    

a. Pembuatan PDA Miring 

Sebanyak 150 gram kentang yang telah dicuci dan dipotong-potong 

berbentuk dadu, direbus dalam 250 ml akuades selama 1 jam, kemudian disaring 

dengan kain kassa 4 lapis. Filtrat yang diperoleh ditambah dengan akuades hingga 

mencapai volume 500 ml, kemudian  ditambah 10 gram dekstrosa dan 7,5 gram 

agar sambil dididihkan dan diaduk menggunakan magnetic stirer hingga semua 

bahan larut. Selanjutnya larutan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C 

selama 15 menit, kemudian dimasukkan ke dalam sejumlah tabung reaksi hingga 

mencapai sepertiga volume tabung reaksi. Tabung reaksi segera diposisikan 

miring pada suhu kamar dan dibiarkan selama 1 hari hingga mengeras (Bridson, 

1998). 

 

b. Pembuatan  Substrat untuk Inokulum 

1) Substrat Inokulum I 

Sebanyak 150 gram kentang yang telah dicuci dan dipotong-potong 
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berbentuk dadu, direbus dalam 250 ml akuades selama 1 jam, kemudian disaring 

dengan kain kassa 4 lapis. Ekstrak yang diperoleh ditambah dengan akuades 

hingga mencapai volume 500 ml, kemudian  ditambah 10 gram dekstrosa sambil 

dididihkan dan diaduk menggunakan magnetic stirer hingga semua bahan larut. 

Selanjutnya larutan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit, 

lalu dimasukkan ke dalam erlenmeyer masing-masing sebanyak 30 ml. Setelah 

larutan dingin, ke dalam masing-masing erlenmeyer ditambahkan  0,33 ml asam 

laktat 10% steril secara aseptis (Bridson, 1998). 

2) Substrat Inokulum II-IV 

Substrat inokulum II-IV merupakan substrat pertumbuhan isolat khamir 

R1 dan R2 yang terbuat dari ekstrak ubi kayu atau ubi jalar berturut-turut dengan 

volume 30 ml, 300 ml, dan 1 L. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut: ubi 

jalar dicuci kemudian dipotong-dipotong berbentuk dadu, lalu ditimbang untuk 

tiap 1 L substrat dibutuhkan 300 g ubi jalar atau ubi kayu, kemudian ditambahkan 

akuades hingga mencapai setengah volume yang diinginkan, lalu direbus selama 1 

jam. Rebusan ubi jalar disaring menggunakan kain kassa 4 lapis, lalu ditambahkan 

akuades hingga mencapai volume yang diinginkan. Ekstrak ubi jalar tersebut 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer sesuai volume yang dibutuhkan. Ekstrak 

disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm 

selama 15 menit (Sugoro dan Mellawati, 2004). Prosedur yang sama dilakukan 

pada ubi kayu tanpa kulit. 

c. Pembuatan Substrat untuk Produksi  Biomassa Sel Khamir R1 dan R2  

Ubi jalar dicuci, kemudian dipotong-dipotong berbentuk dadu, lalu 
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dimasukkan ke dalam dandang berisi 10L air mendidih dan dipanaskan selama 20 

menit. Rebusan ubi jalar dimasukkan ke dalam galon dengan cara disaring 

menggunakan kain kassa 4 lapis, lalu ditambahkan air mendidih hingga mencapai 

volume 18 liter. Prosedur yang sama dilakukan pada ubi kayu tanpa kulit.   

 

2. Peremajaan  Isolat Khamir R1 dan R2 

Isolat  khamir R1 dan R2 diambil dari koleksi Laboratorium Nutrisi, 

Reproduksi dan Kesehatan Ternak, PATIR, BATAN sebagai kultur stok. 

Peremajaan dilakukan dengan cara sebanyak 1 ose isolat khamir R1 dan R2 dari 

kultur stok diinokulasikan ke PDA miring, kemudian diinkubasi pada suhu kamar  

selama 1 hari.     

 

3. Pembuatan Inokulum 

a. Inokulum I 

Inokulum I dibuat dengan cara menginokulasikan sebanyak 3 ose Isolat 

khamir R1 dari PDA miring  berumur 1 hari ke dalam 30 ml PDB. Kultur 

diinkubasi pada inkubator shaker pada suhu kamar dengan agitasi 120 rpm selama 

1 hari. Selanjutnya, jumlah sel dihitung dengan metode penghitungan mikroskopis 

langsung. Hasil penghitungan jumlah sel digunakan untuk mengetahui volume 

inokulum yang akan diinokulasikan ke dalam tahapan inokulum selanjutnya. Cara 

penghitungan volume yang akan diinokulasikan adalah sebagai berikut: 

 
(Vn) (Xn) = (10% Vn’) (106 sel/ml) 
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Keterangan : Vn : volume inokulum yang akan diinokulasikan  

 Xn : jumlah sel inokulum 

 Vn’ : Volume kultur yang akan diinokulasi 

Prosedur yang sama dilakukan untuk isolat khamir R2. 

 

b. Inokulum II-IV 

Inokulum II-IV dibuat dengan cara menginokulasikan isolat khamir 

sebanyak volume yang telah dihitung dari satu tahapan inokulum sebelumnya, 

kemudian diinkubasi pada suhu kamar dengan agitasi 120 rpm. Inokulum II 

diinkubasi selama 1 hari, inokulum III diinkubasi selama 2 hari, dan inokulum IV 

diinkubasi selama 4 hari. 

 

4. Produksi Biomassa Pada Fermentor Tipe Air-lift Skala 18 liter 

Sebanyak volume yang telah dihitung dari Inokulum IV diinokulasikan ke 

dalam 18 L ekstrak ubi jalar atau ubi kayu di dalam fermentor tipe air-lift 

kemudian diinkubasi dengan menggunakan aliran udara sebagai pengaduk. 

Fermentor tipe air-lift yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 9 dalam 

Lampiran 1. Aerator yang digunkn memiliki kecepatan 0,5 l/ menit, sehingga pada 

fermentor ini memiliki kecepataan aerasi 0,03 vv-1m-1. 

 

5. Pengambilan Data  

Pengambilan sampel dilakukan setiap 24 jam sekali. Sampel diambil 
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sebanyak ±13 ml untuk menentukan nilai pH, bobot biomassa, dan konsentrasi 

glukosa dalam substrat. Nilai pH diukur menggunakan pH meter. Bobot biomassa 

dihitung dengan cara men-sentrifus 10 ml sampel, kemudian padatan dikeringkan 

dalam oven selama 12 jam, lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 1 jam, 

selanjutnya ditimbang bobot biomassanya. Penghitungan bobot biomassa adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan:  B = bobot biomassa (g) 

 Bo = Bobot wadah (g) 

Supernatan hasil sentrifugasi digunakan sebagai sampel konsentrasi glukosa yang 

dianalisis dengan metode Somogyi-Nelson (Lampiran 2). 

Laju produksi biomassa dinyatakan dalam perubahan produksi biomassa tiap hari. 

 

 

Keterangan:  Pn = laju produksi biomassa pada hari ke-n (g/l/hari) 

Bn = Produksi biomassa pada hari ke-n (g/l) 

t = waktu (hari) 

Laju konsumsi glukosa dinyatakan dlam perubahan konsentrasi glukosa tiapa hari. 

 

 

Keterangan:  Kn = laju konsumsi glukosa pada hari ke-n (g/l/hari) 

Gn = konsentrasi glukosa pada hari ke-n (g/l) 

t = waktu (hari) 

Perolehan yield x/s dihitung dengan membandingkan jumlah biomassa yang 

terbentuk dengan jumlah glukosa yang terkonsumsi. 

Pn = (Bn) – (Bn-1) 
        t 

Kn = (Gn-1) – (Gn) 
        t 
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Keterangan:  Yx/s = yield x/s 

dX = jumlah biomassa yang terbentuk (g) 

dS = jumlah glukosa yang terkonsumsi (g) 

Efisiensi produksi biomassa dihitung dengan membandingkan perolehan yield x/s 

hasil penelitian dengan nilai konversi teoritisnya yaitu yield Saccharomyces 

cerevisiae dalam substrat glukosa  sebesar 0,5 g/g dalam satuan persen.  

 

 

Keterangan:  E = Efisiensi (%) 

Yx/s = Yield x/s hasil penelitian (g/g)  

 

D. Analisis Data 

Data produksi biomassa, laju produksi biomassa dan konsumsi glukosa, 

perolehan yield x/s, dan efisiensi diuji menggunakan uji T untuk dua sampel bebas 

(independent sample T Test) untuk mengetahui adanya perbedaan produk 

biomassa, laju produksi biomassa dan konsumsi glukosa, perolehan yield x/s, dan 

efisiensi produksi biomassa antara khamir R1 dan R2. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Yx/s = dX 
            dS 

E = Yx/s  x 100% 
        0,5 
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Pada penelitian ini dilakukan produksi biomassa sel khamir R1 dan R2. 

Khamir R1 dan R2 merupakan isolat khamir yang paling dominan hasil isolasi 

dari cairan rumen kerbau (Sugoro dkk., 2005). Bahan baku yang digunakan untuk 

produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 adalah ubi jalar dan ubi kayu. Bahan 

tersebut  digunakan sebagai substrat pertumbuhan sel khamir R1 dan R2 karena 

adanya kandungan gula di dalam umbinya. Ubi jalar atau ubi kayu yang 

digunakan adalah 300 g untuk tiap 1 L substrat. Takaran ini sesuai dengan 

penelitian Sugoro dan Mellawati (2004). Hal ini sesuai pada pembuatan PDA 

untuk pembuatan substrat dalam Bridson (1998) menggunakan bahan kentang. 

Pembuatan substrat dilakukan dengan merebus ubi kayu atau ubi jalar 

menggunakan air. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gula dari ubi kayu 

atau ubi jalar. Tahapan pemisahan larutan ekstrak dari rafinat dilakukan dengan 

cara filtrasi menggunakan kain kasa 4 lapis. Larutan ekstrak inilah yang 

digunakan sebagai substrat pertumbuhan khamir R1 dan R2. 

Produksi biomassa khamir dalam skala besar tidak dapat dilakukan secara 

langsung dari volume kecil ke volume besar. Pada penelitian ini, inokulum dibuat 

dalam 4 tahapan yaitu inokulum I, II, II, dan IV. Peningkatan volume keempat 

tahapan inokulum tersebut berturut-turut 30 ml PDB, dan 30 ml, 300 ml, serta 1 L 

ekstrak ubi jalar atau ubi kayu.  

Sesuai dengan penelitian Sugoro dan Mellawati (2004) inokulum yang 

diinokulasikan ke dalam substrat adalah 10% v/v. Rajoka et al. (2006) dalam 

penelitian menggunakan Candida utilis memindahkan 10% v/v inokulum substrat 

produksi. Pada penelitan ini volume inokulum yang digunakan adalah 10% v/v 
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untuk 106 sel/ml inokulum. Produksi dilakukan dengan menggunakan fermentor 

tipe air-lift skala 18 liter. Dari fermentor tersebut dinalisis mengenai produksi 

biomassa, laju rata-rata produksi biomassa dan konsumsi glukosa, perolehan yield 

x/s, dan efisiensi produksi biomassa. 

 
Produksi Biomassa Sel Khamir R1 dan R2 

Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dalam substrat ekstrak ubi jalar 

dan ekstrak ubi kayu  dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter diukur dalam 

bobot kering biomassa sel per satuan volume. Hasil produksi biomassa sel khamir 

R1 dan R2 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi biomassa  sel khamir R1 dan R2 

Biomassa tertinggi  Substrat Isolat khamir 
Biomassa (g/l) Waktu (hari) 

Biomassa 
rata-rata (g/l) 

R1 0,68 2 0,56 ± 0,13 Ekstrak ubi jalar 
R2 0,83 6 0,57 ± 0,21 
R1 0,63 9 0,48 ± 0,13 Ekstrak ubi kayu 
R2 0,88 9 0,58 ± 0,21 

 

Produksi biomassa sel khamir R1 dalam substrat ekstrak ubi jalar 

mencapai 0,68 g/l dicapai pada inkubasi hari ke-2. Pada inkubasi hari ke-6, isolat 

khamir R2 baru menghasilkan biomassa tertinggi, yakni 0,83 g/l. Produksi 

biomassa sel khamir pada substrat ekstrak ubi kayu sebesar 0,63 g/l untuk R1 dan 

0,88 g/l untuk R2 yang dicapai setelah inkubasi selama 9 hari.  

Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 pada tiap hari inkubasi dapat 

dilihat pada Gambar 3 dan 4. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kisaran 

produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dalam ekstrak ubi jalar berturut-turut 

0,24-0,65 g/l dan 0,17-0,83 g/l. Rata-rata produksi biomassa tiap hari mencapai 

0,56 g/l untuk khamir R1 dan 0,57 g/l untuk khamir R2.  
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Gambar 3. Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dalam substrat ekstrak ubi 

jalar dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter. 
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Gambar 4. Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dalam substrat ekstrak ubi 

kayu dalam fermentor tipe air-lift skala 18 liter. 

Pada produksi menggunakan substrat ekstrak ubi kayu, kisaran produksi 

biomassa sel khamir R1 dan R2 berturut-turut 0,16-0,63 g/l dan 0,18-0,88 g/l. 
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Rata-rata produksi biomassa tiap hari mencapai 0,46 g/l untuk khamir R1 dan 0,58 

g/l untuk khamir R2. Produksi biomassa khamir R1 lebih kecil daripada R2 baik 

pada substrat ekstrak ubi jalar maupun ekstrak ubi kayu.   

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 3) rata-rata produksi biomassa sel 

antara khamir R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan nyata baik pada substrat 

ekstrak ubi jalar maupun ubi kayu. Namun demikian, khamir R1 dan R2 

menghasilkan biomassa yang lebih tinggi dalam substrat ekstrak ubi jalar dalam 

waktu yang lebih singkat daripada dalam substrat ekstrak ubi kayu.   

Pengukuran biomassa, selain untuk mengetahui produksi biomassa sel 

khamir R1 dan R2, dapat juga digunakan untuk mengetahui pertumbuhan khamir. 

Susanto, dkk. (1992) mengatakan bahwa pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai 

peningkatan massa sel. Pencapaian biomassa tertinggi yang lebih cepat dari 

khamir R1 dibandingkan R2 pada substrat ekstrak ubi jalar menunjukkan khamir 

R1 lebih cepat memanfaatkan substrat untuk pertumbuhannya.  

Parameter yang paling mudah untuk mengetahui aktivitas pertumbuhan 

mikroorganisme adalah perubahan pH (Sugoro dan Pikoli, 2004). Pada awal 

inkubasi, pH isolat khamir R1 dan R2 mengalami penurunan dengan sangat cepat 

dibandingkan waktu-waktu berikutnya. Penurunan pH disebabkan oleh adanya 

produksi asam-asam seperti asam laktat dan asam piruvat hasl fermentasi gula 

oleh khamir dalam kondisi aerob. Kenaikan pH substrat terjadi karena adanya 

pemanfaatan protein oleh khamir sebagai bahan nutrisi dengan hasil samping 

berupa amonia (Walker, 1997). Hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa kisaran 

pH khamir R1 baik pada substrat ekstrat ubi jalar maupun ekstrak ubi kayu lebih 

rendah (4,05-4,65 dan 3,65-4,36) daripada khamir R2 (4,29-4,90 dan 4,13-4,95). 
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Hal ini menunjukkan bahwa khamir R1 lebih banyak menghasilkan asam hasil 

metabolisme glukosa dalam substrat.  

Kisaran pH dalam proses produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 setelah 

hari ke-1 adalah 4,90-4,05 dalam substrat ekstrak ubi jalar dan 4,95-3,65 dalam 

substrat ekstrak ubi kayu. Nilai pH optimum untuk pertumbuhan khamir berkisar 

antara 4,0-6,5. Jadi proses produksi biomassa tersebut berlangsung dalam kisaran 

pH optimum untuk pertumbuhan khamir. Pada pH optimumnya khamir dapat 

tumbuh secara optimum.  

Nilai pH lingkungan mempengaruhi kinerja dinding sel dalam 

menstransport bahan-bahan di dalam substrat untuk dimanfaatkan di dalam sel 

khamir. Nilai pH kultur bahan probioik ini sangat penting untuk diamati karena 

berperan dalam proses metabolisme selanjutnya di dalam rumen. Salah satu 

pengaruh probiotik khamir dalam rumen adalah menstabilkan pH rumen (Sugoro, 

dkk., 2004). 

 

Laju Produksi Biomassa Sel Khamir R1 dan R2 dan Laju 

Konsumsi Glukosa. 

Laju produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 merupakan peningkatan 

produk berupa biomassa seiring dengan meningkatnya waktu. Laju konsumsi 

glukosa merupakan perubahan konsentrasi glukosa substrat seiring dengan 

meningkatnya waktu. Laju rata-rata produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 

serta laju konsumsi glukosa dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Laju produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 serta laju konsumsi 
glukosa dalam substrat ekstrak ubi jalar dan ekstrak ubi kayu 

 

Substrat Isolat 
Khamir 

Laju Rata-rata 
Produksi Biomassa 

Laju Rata-rata 
Konsumsi Glukosa 
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(g/l/hari) (g/l/hari) 
R1 0,04 ± 0,13 0,86 ± 4,09 Ekstrak ubi jalar 
R2 0,06 ± 0,09 0,51 ± 1,77 
R1  0,05 ±  0,09 0,19 ± 0,66 Ekstrak ubi kayu 
R2 0,08 ± 0,08 0,28 ± 0,93 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa laju rata-rata produksi biomassa dan 

konsumsi glukosa substrat ekstrak ubi jalar berturut-turut 0,04 g/l/hari dan 0,86 

g/l/hari untuk khamir R1, dan untuk khamir R2 0,06 g/l/hari dan 0,51 g/l/hari.   

Laju rata-rata produksi biomassa sel khamir R1 lebih rendah daripada R2, namun 

laju konsumsi glukosa lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketidakefisienan 

penggunaaan glukosa dalam substrat ekstrak ubi jalar untuk produksi biomassa 

terutama oleh khamir R1. Susanto dkk. (1992) menyatakan bahwa selain untuk 

pertumbuhan sel, substrat digunakan untuk pemeliharaan sel dan pembentukan 

produk metabolit. 

Pada produksi menggunakan substrat ekstrak ubi kayu, laju rata-rata 

produksi biomassa dan konsumsi glukosa berturut-turut 0,05 g/l/hari dan 0,19 

g/l/hari untuk khamir R1, dan untuk khamir R2 0,08 g/l/hari dan 0,28 g/l/hari.   

Rendahnya laju rata-rata produksi biomassa R1 dibandingkan R2 seiring dengan 

rendahnya laju konsumsi glukosa. Berdasarkan hasil uji T untuk dua sampel bebas 

(Lampiran 4)., laju rata-rata produksi biomassa dan konsumsi glukosa antara 

khamir  R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan yang nyata.  

Pada penelitian ini, perubahan konsentrasi glukosa dalam substrat tidak 

stabil. Gambar 6 dan 7 menunjukkan produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 

dengan ketidakstabilan konsentrasi glukosa. Hal ini terjadi karena substrat yang 

digunakan memiliki kandungan gula yang beragam, namun pada penelitain ini 

analisis gula hanya dilakukan pada gula pereduksi yakni glukosa. Duke (1983) 
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mengatakan bahwa umbi ubi jalar mengandung sukrosa dan gula-gula pereduksi. 

Khamir mampu memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa (Bekatorou, 

2006). Oleh karena itu konsentrasi glukosa pada titik tertentu tinggi karena terjadi 

penambahan hasil pemecahan sukrosa oleh khamir.  
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Gambar 6. Bobot biomassa dan konsentrasi glukosa substrat A) khamir 
R1 B) khamir R2 pada substrat ekstrak ubi jalar 
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Perolehan Yield x/s Sel Khamir R1 dan R2 

Perolehan yield sel khamir R1 dan R2 dinyatakan sebagai biomassa yang 
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dalam produksi biomassa menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perolehan yield x/s sel khamir R1 dan R2 

Yield x/s tertinggi   
Substrat 

 
Isolat khamir Yield x/s (g/l) Waktu (hari) 

R1 0,43 3 Ekstrak ubi jalar 
R2 0,61 3 
R1 0,29 7 Ekstrak ubi kayu 
R2 0,31 7 

 
Perolehan yield x/s merupakan koefisien perolehan biomassa yang 

menggambarkan perbandingan antara jumlah biomassa yang terbentuk dengan 

jumlah substrat yang dikonsumsi (Susanto dkk, 1992). Perolehan yield x/s 

tertinggi untuk isolat khamir R1 dan R2 dalam substrat ekstrak ubi jalar berturut-

turut 0,43 g/g dan 0,61 g/g. Hasil ini dicapai setelah 3 hari inkubasi. Nilai ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan yield x/s isolat khamir R1 dan R2 menggunakan 

substrat ubi kayu yakni 0,29 g/g untuk isolat khamir R1 dan 0,31 g/g untuk R2. 

Hasil tersebut dicapai pada inkubasi hari ke-7. Khamir R1 dan R2 dalam substrat 

ekstrak ubi jalar menghasilkan yield x/s lebih tinggi dan lebih cepat daripada 

dalam substrat ekstrak ubi kayu karena kandungan glukosa pada substrat ekstrak 

ubi jalar lebih tinggi (11,17 g/l) dibandingkan substrat ekstrak ubi kayu (3,94 g/l). 

Khamir menggunakan gula sederhana terlebih dahulu untuk pertumbuhannya.   

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 5), rata-rata yield x/s khamir R1 dan R2 

tidak menunjukkan perbedaan nyata. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan hasil 

yang diperoleh antara khamir R1 dan R2 dalam produksi biomassa menggunakan 

substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu. 
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Secara umum, perolehan yield x/s khamir R1 dan R2 lebih rendah 

diabandingkan penelitian Van Hoek, et al. (1998) dan Rajoka et al. (2006). Van 

Hoek, et al. (1998) dalam penelitian menggunakan substrat glukosa menghasilkan 

yield sebesar 0,49 g/g. Sementara itu, Rajoka et al. (2006) menumbuhkan 

Candida utilis menghasilkan yield sebesar 0,65 g/g.  

Secara teori, perolehan yield x/s Saccharomyces cerevisiae dalam substrat  

glukosa adalah 0,5 g/g (Susanto dkk., 1992). Jika perolehan yield x/s di atas 0,5 

g/g, maka terdapat sejumlah substrat yang tidak terukur. Jika perolehan yield x/s 

di bawah 0.5 g/g, maka penggunaan substrat untuk membentuk biomassa lebih 

sedikit dibandingkan penggunaan untuk kebutuhan sel yang lain seperti 

pemeliharaan sel dan pembentukan produk metabolit.  

 

Efisiensi Produksi Biomassa Sel Khamir R1 dan R2 

Efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 merupakan 

perbandingan nilai yield x/s dari hasil percobaan dengan nilai konversi 

teorotisnya, yaitu produksi biomassa Saccharomyces cerevisiae dalam substrat 

glukosa 0,5 g/g. Efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dapat dilihat 

pada Tabel 5 di bawah ini: 

Tabel 5. Efisiensi produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 

Substrat Isolat khamir Efisiensi (%) 
R1 86,23 Ekstrak ubi jalar 
R2 122,34 
R1 57,46 Ekstrak ubi kayu 
R2 61,18 
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Efisiensi produksi untuk isolat  khamir R1 dan R2 dalam substrat ekstrak 

ubi jalar berturut-turut 86,23% dan 122,34%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan produksi biomassa menggunakan substrat ekstrak ubi kayu. Efisiensi 

produksi untuk isolat khamir R1 adalah 57,46% dan 61,18% untuk isolat khamir 

R2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produksi biomassa sel khamir R2 dengan 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar merupakan proses produksi yang paling 

efisien (122,34%). Nilai tersebut merupakan nilai konversi yield x/s hasil 

penelitian ini dengan nilai secara teoritis dengan menggunakan substrat glukosa 

murni. Sementara pada penelitian ini, substrat yang digunakan memiliki 

komposisi yang kompleks. 

Nilai efisiensi lebih besar dari 100% menunjukkan adanya penambahan 

kandungan glukosa yang digunakan oleh khamir selama proses produksi 

biomassa. Penambahan kandungan glukosa dalam substrat terjadi karena 

kandungan substrat yang kompleks. Adanya penurunan pH yang menjadikan 

kondisi substrat menjadi asam menyebabkan terjadinya pemecahan pati di dalam 

substrat. Pemecahan pati dalam kondisi asam menghasilkan gula sederhana yang 

dapat digunakan oleh khamir.     

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran 6) tidak terdapat perbedaan efisiensi 

produksi antara khamir R1 dan R2. Hal ini berarti efisiensi produksi biomassa sel 

khamir R1 menggunakan substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu dalam fermentor 

air-lift sama dengan efisiensi produksi biomassa sel khamir R2.  

Efisiensi proses dapat digunakan untuk menilai kinerja fermentor yang 

digunakan (Susanto dkk., 1992). Fermentor yang digunakan dalam proses 
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produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 ini adalah fermentor tipe air-lift. 

Fermentor tipe air-lift sesuai untuk memproduksi biomassa mikroorganisme 

uniseluler (Nedovic et al., 1999) dan dapat menekan biaya produksi karena 

ketidakhadiran sistem agitasi secara mekanik. Rangkaian alat fermentor cukup 

sederhana seperti pada Gambar  9 dalam lampiran 1.  

Fermentor tipe air-lift dititikberatkan pada sistem pengadukan dan aerasi 

tanpa menggunakan pengaduk mekanik. Pengadukan pada fermentor tersebut 

menggunakan aliran udara melalui pipa yang dimasukkan ke dalam fermentor. 

Pengadukan terjadi karena adanya sirkulasi udara di dalam fermentor (McNeil and 

Harvey, 1990). 

 Berdasarkan percobaan, aerator yang digunakan pada produksi biomassa 

sel khamir R1 dan R2  ini memiliki kecepatan 0,5 liter per menit. Aerator tersebut 

mampu mengaduk fermentor dengan kecepatan aerasi 0,03 vv-1m-1. Penelitian 

yang dilakukan oleh Oterstedt et al. (2004) menggunakan aliran udara rata-rata 

0,75 liter per menit. Kecepatan aerasi pada penelitian ini sangat kecil 

dibandingkan penelitian Assa and Bar (2004) yang menggunakan aerasi 0,1-1,45 

vv-1m-1 dalam memproduksi biomassa khamir menggunakan fermentor air-lift. 

Aerasi yang sangat kecil mengakibatkan suplai oksigen bagi aktivitas metabolik 

khamir sangat sedikit. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan isolat khamir 

dalam fermentor.  

Nilai efisiensi proses  dapat digunakan sebagai bahan kajian ekonomi yang 

menyatakan hubungan antara jumlah bahan baku dan harganya dengan jumlah 

produk yang diperoleh (Susanto dkk., 1992). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

produksi biomassa khamir R1 dan R2 menggunakan substrat ekstrak ubi jalar 
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memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ubi kayu. Secara 

ekonomi, ubi kayu lebih murah daripada ubi jalar, namun ubi kayu lebih susah 

dalam penangannya karena banyaknya kandungan pati sehingga proses produksi 

biomassa khamir menggunakan ubi kayu lebih lama dibandingkan dengan ubi 

jalar. Jadi menurut hasil penelitian ini, produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 

menggunakan substrat ekstrak ubi jalar lebih efisien dibandingkan dengan 

menggunakan ubi kayu.  

 Pada substrat ekstrak ubi jalar, efisiensi produksi biomassa khamir R2 

lebih tinggi dibandingkan R1. Jadi, pada penelitian ini, produksi biomassa yang 

paling efisien adalah produksi biomassa khamir R2 menggunakan substrat ekstrak 

ubi jalar. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penelitian Sugoro dkk. (2005) 

yang menyimpulkan bahwa khamir yang memiliki potensi paling baik sebagai 

bahan probiotik adalah khamir R2. 

Produksi biomassa khamir R1 dan R2 dalam skala besar menggunakan 

fermentor tipe air-lift bertujuan untuk memperoleh bahan pembuatan probiotik 

untuk ternak ruminansia. Probiotik khamir R1 dan R2 akan dibuat dengan cara 

mencapur keseluruhan kultur dengan dedak. Tidak dilakukan pemanenan atau 

pemurnian biomassa sel khamir dalam pembuatan bahan probiotik tersebut, oleh 

karenanya proses produksi biomassa khamir R1 dan R2 ini dilakukan dalam 

sistem kultur batch. Dedak dan kandungan substrat yang tersisa tersebut dapat 

digunakan oleh khamir untuk tetap bertahan hidup sebagai probiotik untuk ternak 

ruminansia.   

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 pada substrat ekstrak ubi jalar dan 

ubi kayu berturut-turut 0,65 g/l; 0.83g/l; 0,63 g/l; 0,88 g/l. Produksi biomassa 

antara khamir R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan nyata baik pada ekstrak ubi 

jalar maupun ubi kayu. 

2. Laju produksi biomassa sel khamir R1 dan R2 dan konsumsi glukosa  pada 

substrat ekstrak ubi jalar dan ubi kayu berturut-turut 0,04 g/l/hari dan 0,86 

g/l/hari/hari; 0,06 g/l/hari dan 0,51 g/l/hari; 0.05 g/l/hari dan 0,19 g/l/hari; 0,08 

g/l/hari dan 0, 28 g/l/hari. Laju produksi biomassa dan konsumsi glukosa 

antara khamir R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan nyata baik pada substrat 

ekstrak ubi jalar maupun ubi kayu. 

3. Perolehan yield x/s  khamir R1 dan R2 pada substrat ekstrak ubi jalar dan ubi 

kayu berturut-turut 0,43 g/g; 0,61 g/g; 0,29 g/g; 0,31 g/g. Perolehan “yield” x/s  

antara khamir R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan nyata baik  baik pada 

substrat ekstrak ubi jalar maupun ubi kayu. 

4. Efisiensi produksi biomassa sel khamir R1dan R2 pada substrat substrat ubi 

jalar dan ubi kayu berturut-turut 86,23 %; 122,34%; 57,46%; 61,18%. 

Efisiensi produksi biomassa antara khamir R1 dan R2 tidak terdapat perbedaan 

nyata baik  baik pada substrat ekstrak ubi jalar maupun ubi kayu. 
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Saran 

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan komposisi bahan yang 

terkandung dalam substrat ekstrak ubi jalar dan ekstrak ubi kayu yang 

digunakan untuk proses produksi 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai produksi biomassa khamir R1 dan 

R2 dalam fermentor air-lift dengan berbagai variasi aerasi.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alexopoulus, C. J. and Mims, C. W. 1979. Introductory Mycology. Third Edition. 
New York:  John Willey and Sons Inc. 

 
Assa, A. and Bar, R. 2004. “Biomass Axial Distribution in Airlift Bioreactor with 

Yeast and Plant Cell”. Biotechnology and Bioengineering. Vol 38. Issue 
11. 1325-1330. 

 
Astuty, D.A. 1991. Fermentasi Alkohol Kulit Buah Pisang (Musa sapientum 

Lamb.) dengan Berbagai Jenis Inokulum. Yogyakarta: Jurusan ilmu-
ilmu Pertanian UGM. (Tesis). 

  .   
Bekatorou, A., Psarianos, C., and Koutinas, A.A. 2006. “Production of Food 

Grade Yeasts”. Food Technol. Biotechnol. Vol 44. No 3. 407-415.  
 

Bridson, E.Y. 1998. The Oxoid Manual. 8th Edition. London: Oxoid Limited. 
 
Brock, T.D. 1970. Biology of Miccroorgaanisms. New Jersey: Prentice Hall Inc. 
 
Buckle, 1985.  

 
Carlile, J and Watkinson, S.C.. 1995. The Fungi. London: Academic Press. 

 
Chen, H.L., Su, H.P., and Lein, C.W. 1998. “ Characterization of Yeast Culture 

for a Flavouring Agent in a Yogurt-Type Product”. Journal of Food 
Science. Vol 63. No. 5: 897-900. 

 
Deacon, J. 1997. The Microbial Word: Yeast and Like Yeast Fungi. Edinburg: 

Institute of Cell and Molecular Biology, The University of Edinburg. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 44 

 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1996. Budidaya tanaman 

Palawija Pendukung Program Makanan Tambahan Anak Sekolah 
(PMT-AS). Jakarta: Departemen Pertanian. 

 
Duke, J.A. 1983. Handbook of Energy Crops: Ipomoea batatas (L.) Lam. 

Http://www.hort.purdue.edu (21 Mei 2006). 
 
Fardiaz, S. 1992. Fisiologi Fermentasi. Bogor: PAU IPB. 
 
Fuller, J. 1992. Probiotics, The Scientific Basics. London: Chapman dan Hill. 

 
Gaman, P. M. dan Sherrington, K.B. 1992. Ilmu Pangan: Pengantar Ilmu 

Pangan, Nutrisi dan Mikrobiologi. Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM 
Press. 

 
Gloyna, E.F. 1991. Waste Stabilization Pond. Geneva: WHO. 

 
Gumbira, S.E., 1987. Bioindustri Penerapan Teknologi Industri. Jakarta: 

Mediyatama Sarana Perkasa. 
 
Hariyum, A. 1986. Pembuatan Protein Sel Tunggal. Jakarta: P.T. Waca Utama 

Pramesti Bekerja Sama dengan Pemda DKI Jakarta. 
 
Havenaar, R. and  Jos, H.J. 1992. “Probiotic: A General View” in Wood, B.J.B. 

The Lactic Acid Bacteria in Health and Desease. London: Chapman and 
Hill. 

 
Hui, Y.H. 1992. Encyclopedia of Food Science and Tecnology. Volume 4. New 

York: John Willey and Sons Inc. 
 
Ismayadi, S. 1978. “Ubi Kayu sebagai Sumber Makanan Pokok Disamping 

Beras”. Buletin Kebun Raya. Vol 3. No 5. 55-58. 
 
Jodoamidjojo, M., Darwis, A. A., dan Said, E.G. 1992. Teknologi Fermentasi. 

Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Lundgren, D.G. and Russel, R.T. 1955. An Air-Lift Laboratory Fermentor. New 

York: Laboratories of Microbiology, Departement of Plant Sciences, 
Syaracuse University. 

 
Madigan, M.T., Martinko, J. M., and Parker, J. 1984. Brock Biology of 

Microorganisms. Eighth edition. New Jersey: rentice Hall International, 
Inc. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 45 

Manahan, U. N. 1986. Pencemaran air dan pemanfaatan Limbah Industri. 
Jakarta: CV. Rajawali. 

 
Marsono, Y. 1999. “Perubahan Kadar Resistant Starch (RS) dan Komposisi 

Kimia Beberapa Bahan Pangan Kaya Karbohidrat dalam Pengolahan”. 
Agritech. Vol 19.No 3. Tahun 199. Yogyakarta: Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Gadjah Mada.  

 
Mc. Neil, B. and Harvey, L.M. 1990. Fermentation: A Practical Aproach. New 

York: IRL Press. 
  
Nedovic, V.A., Cukalovic, I.L., and Vunjak-Novakovic. 1999. Immobilized Cell 

Technology (ICT) in Beer Fermentation-A Possibility for 
Environmentally Sustainable and Cost-Effective Process. 
Http://www.icub.bg.ac.yu. (12 Mei 2006). 

 
Otterstedt, K., Larson, C., Bill, R.M., Stahlberg, A., Boles, E., and Hohmann, S. 

2004. “ Switching the Mode of  Metabolism in the Yeast Saccharomyces 
cerevisiae”. EMBO Reports. Vol 5. No 5. 532-537. 

Pelczar, M.J. Jr. dan Chan, E.C.S. 1988. Dasar-dasar Mikrobiologi 2. Jakarta: UI 
Press. 

 
Perez-Torrado, R., Gimeno-Alcaniz, J.V., and Matallana, E. 2002. “ Wine Yeast 

Strains Engineered for Glycogen Overproduction Display Enhanced 
Viability under Glocose Deprivation Conditions”. Applied and 
Environmental Microbiology. Vol 68. No 7. 3339-3344. 

 
Pyatkin, K. 1967. Microbiology. Moscow:  M.I.R. Publisher. 
 
Rajoka, M.I., Khan, S.H., Jabbar, M.A., Awan, M.S., and Hashmi A.S. 2006. 

“Kinetics of Batch Single Cell Protein Production from Rice Polishings 
with Candida utilis in Continously Aerated Tank Reactors”. 
Bioresource Technology. Vol 97. Issue 15. 1934-1941. 

 
Rubatzky, E.V. dan Mas, Y., 1998. Sayuran Dunia I. Edisi Kedua. Bandung: ITB 

Press. 
 
Saragih, B., 2000. “Tropical Animal Production”. Prosiding Pertemuan Ilmiah 

Internasional Tropical Animal Production ketiga. Yogyakarta:  UGM 
Press. 
 

Sjarief, S.H. dan Roselawati, M.L. 1995. “Peningkatan Aktivitas Fermentasi 
Khamir dan Kapang dengan Iradiasi Gamma pada Substrat Sagu dan 
Oggok Iradiasi”. Majalah BATAN. Vol XXVIII. No. 3/4. 51-59. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 46 

Spencer, J.F.T. and Spencer, D. M. 1997. Yeast: in Natural and Artifificial 
Habitat. New York: Springer Verlag Berlin Heidelberg. 

 
Sniffer, Durand, Ondarza, and Donaldson. 2006. Predicting of a Live Yeast Strain 

on Rumen Kinetics and Ration Formulation. Http://www. animal. Cals. 
Arizona.edu/swnmc/papers. [12 Desember 2006]. 

 
Stanbury, P.F. and Whitaker, A. 1987. Principles of Fermentation Technology. 

New York: Pergomon Press. 
 
Sudarmaji, R., Kasmidjo, Sardjono, D., Wibowo, S., Margino, dan Endang, S.R. 

1989. Mikrobiologi Pangan. Yogyakarta: PAU Pangan dan Gizi UGM. 
 
Sudarmaji, S., Haryono, B., Suhardi. 1997. Prosedur untuk Bahan Makanan dan 

Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 
 
Sugoro, I. 2006. “Seleksi dan Karakterisasi Isolat Khamir sebagai Bahan 

Probiotik Ternak Ruminansia dalam Cairan Rumen Steril”. Persada 
(Gakuryoku). Vol XII. No 1. 46-50. 

 
Sugoro, I., Gobel, I., Lelaningtayas, N. 2005. “Probiotik Khamir terhadap 

Fermentasi dalam Cairan Rumen secara In Vitro”. Prosiding Apisora 
P3TIR-BATAN. Jakarta: P3TIR-BATAN. 110-116 

 
Sugoro, I. dan Mellawati, J. 2004. “Pengaruh Penambahan Molases pada Media 

Ubi Jalar terhadap Pertumbuhan Isolat Khamir R1 dan R110 untuk 
Bahan Probiotik Ternak Ruminansia”.  Jurnal Saintika. Jakarta: F MIPA 
UIN Syarif Hidayatullah. 21-26 
 

Sugoro, I. dan Pikoli, M., 2004. “Isolasi dan Seleksi Khamir Mutan dari Cairan 
Rumen Kerbau sebagai Bahan Probiotik”. Laporan Penelitian P3TIR-
BATAN. Jakarta: P3TIR-BATAN. 
 

                                 2004. “Uji Viabilitas Isolat Khamir Bahan Probiotik dalam  
Cairan Rumen Kerbau Steril”. Jurnal Saintika. Jakarta: F MIPA UIN 
Syarif Hidayatullah. 35-60 
 

Suharto. 1995. “Pemanfaatan Probiotik dalam Pakan untuk Meningkatkan 
Efisiensi Produksi Ternak di Pedesaan”. Prosiding Pertemuan Ilmiah 
Komunikasi dan Hasil Penelitian. Semarang: Puslitbang Peternakan dan 
Pertanian. 

 
Suharto. 2000. “Proses Pengolahan Ubi Kayu/Singkong menjadi Cassapro”. 

Prosiding Temu Teknis Fungsional Non-Peneliti. Jakarta: Pusat 
Penelitian Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
Departemen Pertanian. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 47 

Susanto, H., Adhi, T.P., dan Suryo, W., 1992. Buku dan Monograf Rekayasa 
Bioproses. Bandung: PAU Bioteknologi ITB. 

 
 
Sutono, J. J., Sudarsono, S., Hartadi, S., Kabirun, Suhadi, dan Soesanto, D. 1972. 

Dasar-dasar Mikrobiologi. Yogyakarta: Departemen Mikrobiologi. 
Fakultas Pertanian UGM. 

 
Suwaryono, O. dan Ismaeni, Y. 1987. Fermentasi Bahan Makanan Tradisional. 

Yogyakarta: PAU Pangan dan Gizi UGM. 
 
Tjitroadikoesoemo, P.S. 1986. HFS dan Industri Ubi kayu dan Lainnya. Jakarta: 

P.T. Gramedia. 
 
Van Hoek, P., Van Dijken, J.P., and Pronk, J.T. 1998. “Effect of Specific Growth 

Rate on Fermentative Capacity of Baker’s Yeast”. Applied and 
Environmental Microbiolgy. Vol 64. No 11. 4226-4233. 

 
Walker, G.M., 1997. Yeast Physiology and Biotechnology. Chister: John Willey 

and Sons. 
 
Ward, O.P. 1989. Fermentation Biotechnology: Principles, Process, and 

Products. Oxford: Oxford University Press. 
 
Welzen, P.C., Nguyem, Q.D., and Chung, R.C.K., 1999. A Revision of 

Introduced Secies of Manihot (Euphorbiaceae) in Malasia. Rheeda.7.77-
85. Http://www.naturaalherbarium.ni/euphorbs/specM/Manihot. (22 Mei 
2006). 

 
Wibowo, D. 1990. Taksonomi Mikrobia Pangan. Yogyakarta: PAU Pangan dan 

Gizi UGM. 
 
Winarno, F. G., Fardiaz, S., dan Fardiaz, D. 1980. Pengantar Teknologi Pangan. 

Jakarta: Penerbit Gramedia. 
 

 

 

 

 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


